


 

 

 

 1پارت#

 

*** 

 

 انیک یپشت هم برا طنتیبا هزار ادا و اطوار و ش

عکس  دنیهر بار با د انیک فرستم،یو م رمیگیم یسلف

 رفت،یم میقد و باال یو قربان صدقه  دادیم سیها و

و بلند و از ته دل  رمیگیدهانم م یدستم را جلو

 :خندمیم

 

خنده  یصدا نهیاالن بابا برسه بب ان،یک گهیبسه د -

 ها! کنهیپوستمو م ادیهام تا سر کوچه م
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 برنامه ها؟ نیرفته مسجد و نماز اول وقت و ا یحاج -

 

 :کنمیم پیخنده تا با

 

بابام  یخواستگار یایب را،یادبگیبرو نماز خوندن و  -

 نه! ای یخونینمازتو م نهیسوالش ا نیاول

 

 سالم روزس! یو کل روزاآره بگ -

 

که با بازشدن در خنده ام  فرستمیشکلک خنده م چند

بابا  رم،یگیم یگوش یو چشم از صفحه  شودیخشک م

 :کندیدرهم بند دلم را پاره م یبا اخمها شهیمثل هم
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تو اون ماس ماسک و هرهرت  یباز توسرتو کرد -

 دم کن تا برگردم؟ یچا هیشروع شد؟ مگه نگفتم 

 

 بیج یو تو کنمیرا قفل م یو گوش شومید مبلن عیسر

و جلو  رمیگیلبم را به دندان م گذارم،یشلوارم م

 :رومیم

 

 رفت! ادمیاز بس مونا حرف زد  د،یببخش -

 

 یو سمت آشپزخانه  گذرمیدرهم بابا م یکنار اخمها از

 :شنومیبابا را از پشت سر م یصدا روم،یکوچکمان م

 

 ؟یبه خاله ماهرخ امروز سر زد -

 

 حتما! رمینه وقت نکردم، فردا م -
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حالش خوش  ادیروزا ز نیبهش سر بزن ا شتریب -

نداره اون بنده خدا،دلش به ما  نجایو ا یکس ست،ین

 خوشه!
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 2پارت#

 

اندازم و بابا سمت  یباال م ییو ابرو میگویم یچشم

و ته آن چند مبل  خوردیم یمتر که دو فرش نه یسالن

را از  یبا خنده گوش رود،یگذاشته شده بود م یراحت

خنده  خوانمیرا که م انیک امیو پ کشمیم رونیب میج

 :شودیتر م قیام عم
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 یمن موندم چه جور ییخدا ؟یزندانبانت اومد مل -

درشتش  کلیابهت و قد بلند و ه ،یکنیبابا صداش م

 !یپهلون صداش کن ادیم شتریب

 

 ینعلبک یو استکان را تو فرستمیخنده م کریاست فقط

 ینیس یکنار قندان تو کنم،یپر م یو از چا گذارمیم

را مقابل بابا  ینیو س شومیوارد سالن م گذارم،یم

 :دیگویسمت اتاق بروم که بابا م خواهمیم گذارم،یم

 

درست کن  شتریب یدرست کرد یامشب شام هر چ -

 !میاب داره هواشو داشته باشخاله ماهرخ ببر، ثو یبرا

 

 یو مردم دار یبابا صادق، ثواب و آبرودار یزندگ تمام

 است!
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 یهم بد نبود اما کم یلیخ د،یدیها م نیهم یرا تو خدا

 دیجُر تمامشان را من با یآزار دهنده بود وقت

 !دمیکشیم

 

ماهرخ خانم را دوست نداشته باشم، ماهرخ  نکهیا نه

فقط  نکهیبود، نه ا ینییاپ یکوچه  ی هیخانم همسا

خانم حدودا  کیبابا صادق بود،  یباشد، خاله  هیهمسا

خارج از کشور بود و دختر  ایساله که دخترش ثر ۶0

هر کدام هم  کردند،یم یتهران زندگ نیمه گرشید

را داشتند،  دشانو درشت خو زیر یها یگرفتار

با من و خانواده ام و سفارش  وجدان خودشان را هم

خانم وجدانش  نیالبته مه کردند،یآرام م شانیها

به مادربزرگش سر  ادیراحتر بود، پسرش معموال ز

هم دوست  یادیمهربان را ز یادیمن آن زن ز زد،یم

پر کنم و  یاش را گاه ییبه قول بابا تنها نکهیداشتم، ا
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اما گفتم که، تمام  شدم،یخوشحال هم م مکن یخدمت

 من بود! دوش یخانه رو نیا یثواب و گناه ها

 

گذاشتم، برنج شو درست کنم  یچشم، قورمه سبز -

 !برمیم

 

 یقرمز رنگش را تو حیو تسب دهدیتکان م یسر بابا

 :شودیبلند م رد،یگیمشت م

 

مزخرفتو  یآهنگا یاتاقم قران بخونم، باز صدا رمیم -

 !ینکن ادیز

 

 آهنگام باحاله که بابا صادق! -
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اتاقش  یتو ،خندمیم زیو من ر کندیچپ نگاهم م چپ

نفس خسته ام را فوت  بنددیو در را م رودیکه م

تابرنج را درست کنم،  شومیوارد آشپزخانه م کنم،یم

و از پنجره به  شنومیرا م اطیبسته شدن در ح یصدا

را زده بود  شیموها یاز وقت کنم،یآمدن ماهان نگاه م

 !دیرسیمغز تر به نظر م یشرور تر و ب
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 3پارت#

 

 چقدر گرمه! ،یاب خنک بده من مل وانیل هی -
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 نتیسنگ کاب زیم یو رو داردیرا از سرش برم کالهش

و کاله را  زمیریقابلمه م یاندازد، کالفه برنج را تو یم

 :رمیگیسمتش م

 

 دیهر شب با فه،یماهان، کث ستین نجایجاش ا نیا -

 بگم؟

 

 :رمیگیو سمتش م دارمیبرم نتیکاب را از وانیل

 

 !خچالهی یآب تو -

 

را از دستم  وانیحوصله ل یگره خورده ب یابروها با

و  یاحساس بزرگ یادیمن ز یساله  1۸برادر  کشد،یم

 نیو معموال تمام مشکالت من از هم کند،یمرد بودن م

 !ردیگینشات م هودهیب یغرور کاذب و احساس ها
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بهت  یک ؟یکرد یختیر نیاموهاتو  یباز تو رفت -

 اد؟یبهت م یگفته چتر

 

برادر تخس و  نیعادت داشتم ا شهیمن هم خندم،یم

بدهد، معتقد بود بعد از  ریگ میغرغرو مدام به سر تاپا

 من است! یبابا همه کاره 

 

 خوبه که! -

 

با  داردیهمان طور که پارچ را برم رود،یم خچالی سمت

 :دیگویم یبدخلق
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راست  شن،یم یاغی رنینشگاه مدخترا دا گنیم -

 نیو دور برت داشت و ا یاز همون روز پرو شد گن،یم

 !یکرد شتریمسخره تو روز به روز ب یکارا

 

پختن بود  یآب جوش م یکه تو ییبه برنج ها حواسم

هم  یخب اصوال پسرها شد،یتر م قیعم شخندمیو ن

شوند  یرتیامد راه به راه غ یم شیسن و سال ماهان پ

مغزشان ملکه شود، من به  یپدرشان تو یو حرفها

دعوا و کل کل و بحث  یکلدانشگاه رفته بودم، یبدبخت

بابا و ماهان روح و  خودیب یرهایرا از سر گذراندم، گ

 شانیهنوز هم مدام با حرفها خت،یروانم را بهم ر

که  یمرد انم،یمن دلخوش به ک کنند،امایام م وانهید

 ست،یرا بلد ن یخرج کردن الک رتیدادن و غ ریگ

اگر  یدوستم دارد، حت کند،یکه محدودم نم یمرد

 یدارد، حت زد،دوستمیبر رونیاز شالم ب یادیز میموها
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کوتاه باشد، دوستم دارد  ایتنگ  یادیز نتواماگر ما

 اگر رنگ رژ لبم چشمش را بزند! یحت

 

اصال و ابدا دوستم  طیشرا نیو بابا صادق اما با ا ماهان

 ندارند!

 

بچه بودم  یواسه خودت ماهان؟ من حت یگیم یچ -

 کچل؟ شهیم تیحسود زد،یم یمامان موهامو چتر

 

گفتم مامان، مامان اگر بود تحمل دو مرد راحتر  آخ،

من هم فقط با مونا و خاله  ییها ییبود،و خب تنها

 !شدیماهرخ پر نم
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 4پارت#

 

 یرا رو وانیاندازد و ل یم یا هینگاه عاقل اندر سف فقط

اصوال  رود،یم رونیکوبد و ب یم چارهیب خچالیهمان 

سه نفره بند من است، بلند بخندم  یخانواده  نیآبرو ا

بپوشم  یرنگ یادیز یلباس ها رود،یم شانیابرو

دانشگاه با پسر جماعت حرف  یتو رود،یم شانیابرو

بابا صادق  شهیها را هم نیا رود،یم شانیبزنم ابرو

 یاما ماهان، تنها پسر دسته گلش، هر کار گفت،یم

 ییتو مجوز هر خطا یعنیکرده، پسر بودن  یکند، جوان

 !یچون پسر یدار یرا به اسم جوان

 

،  کنمیو در اخر دم م زمیریرا داخل آبکش م برنج

جا افتاده،  بایکنم،تقریرا هم چک م یقورمه سبر

که ماهان باز وارد  شومید ممشغول درست کردن ساال
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که نه  یکلینگاهم به قد بلند و ه شود،یآشپزخانه م

 کیبا  شهیکه هم نیاز ا ماند،یالغر بود نه درشت م

اما اصوال بدم امدن  آمد یخانه بود بدم م یتو رپوشیز

 مهم نبود! ادیمن ز یها

 

 غذا حاضره!؟ -

 

 :رمیگیچاقو را سمتش م رودیگاز که م سمت

 

ناخونک  گه،ید زنمیصدات م نمیو بچ زیشه محاضر ب -

 ماهان! اینزن

 

 خورم،یبا ماست م خوامیخب بابا تو هم، من ساالد نم -

 بکش ببرم اتاقم!
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 یقهوه ا ی یچوب یکه صندل کنمیحرص نگاهش م با

 :ندینش یم زیو پشت م کشدیسوخته را عقب م

 

 گشنمه! گمیچته؟ م -

 

واسه خاله ماهرخ  امخویمنم م خونه،یبابا داره قران م -

 صبرکن با بابا غذا تو بخور! یتونیغذا ببرم، اگه م

 

 گهیغداشم د ؟ییاروی نیا یر به ر خونه  یه هیچ -

 ؟یتو بد دیبا

 

 :کنمیاخم نگاهش م با

 

 خوره؟یزشته ماهان، بنده خدا مگه چقدر م -
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مفته، بچه هاش  یبحث حمال ست،یبحث خوردن ن -

که ما مراقبش  شونیزندگبه کار و  دنیچسب یدو دست

 م؟یباش

 

را که  میدستها شوم،یو بلند م دارمیرا برم ساالد

ساالد  یو تو دارمیظرف ابغوره و نمک را برم شورمیم

 :زمیریم

 

 واسه خاطر خدا و خودشه! میکنیهم م یما اگه کار -

 

بدون منفعت  چکسیروزا ه نیبرو بابا دلت خوشه، ا -

 نکرده! یکار
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 5پارت#

 

 :میگویو م گذارمیگرد مقابل ماهان م زیم یرا رو ساالد

 

 من واقعا خاله ماهرخ و دوست دارم! -

 

بابام، در حد سر زدن،  یمنم دارم، اما در حد خاله  -

 کردن! ینه پرستار

 

به سر  یماهان دست شودیکه وارد آشپزخانه م بابا

 :کندیرا صاف م شیو گلو دکشیکچلش م

 

 حاج بابا؟ یخوب -

 

 : ندینش یم زیبابا پشت م رد،یگیام م خنده
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 شکر! یاله -

 

 یخاله ماهرخ هم تو یبرا کشم،یجفتشان غذا م یبرا

بابا و ماهان  زم،یریعذا م یشگیکوچک هم یقابلمه ها

 :شوندیدر سکوت مشعول خوردن م

 

 ماهرخ!اماده شم برم تا خونه خاله  رمیمم م -

 

جز  یعکس العمل چیو ماهان ه دهدیتکان م یسر بابا

اورم و  یزبان در م شیشکلک پر حرص ندارد، برا کی

و شالم را  کنمیمانتوام را تن م رم،یم رونیبا خنده ب

 میموها ستم،یا یم نهییاندازم، مقابل آ یسرم م یرو

امد، من هم مثل  یم دمیبود، به پوست سف ییخرما

 کردمیم یاما اگر پرخور چاق،بودم نه ماهان نه الغر 
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قدم اما برعکس ماهان و بابا  شدم،یقطعا چاق م

 مامان! هیمتوسط بود، شب

 

 یزدن را دوست داشتم، به صورت گرد و پرم م یچتر

سرخ بود هم  یخدا کم ی شهیکه هم میامد، به گونه ها

 هینیز،بینه درشت بود نه ر میامد، چشمها یم

کوچک و جمع و  یادیاما ز میاهم داشتم، لبه یمتوسط

نداشتم اما، زشت  یریچشمگ ییبایجور بود، در کل ز

 هم نبودم!

 

 روم،یم رونیو ب گذارمیسبد کوچک م یهارا تو قابلمه

 یزرشک یبزرگ مانتو بیج یرا هم تو لمیو موبا دیکل

 اسی یبو توانمیم رسمیبه کوچه که م دهم،یام سر م

که از  یاسی یاگله یماهرخ را حس کنم، بو یخانه 

بود همه جارا پر کرده  دهیتا کوچه رس اطشانیح وارید
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و خدا خدا  زنمیرسم زنگ را میبود، به خانه اش که م

 حالش خوب باشد: کنمیم

 

 بله!؟ -

 

 !کامیخاله ماهرخ؟ مل -

 

 شوم،یو من خندان وارد خانه م شودیباز م یکیبا ت در

 از کنم،یدلباز و حوض کوچک وسطش را رد م اطیح

چادر نمازش را دور کمرش  نمیب یم روم،یسه پله باال م

 :خوانمیم شیآهنگ برا کند،بایبسته و نگاهم م

 

 یمادربزرگه هزار تا قصه داره، خونه  یخونه  -

 مادربزرگه...
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 یبوسم، لبخند پر از محبت یرا محکم م صورتش

 :زندیم

 

و واسم  طونیش یکردم خدا تو یاگه بدونم چه ثواب -

 رسونده!

 

 :رومیسمت اشمزخانه م باخنده

 

مثل شمام  ست،یمن مثل مامانم ن یایقورمه سبز -

و  خورنیبابا صادق و ماهان م یقطعا، اما وقت شهینم

 !ستیبدم ن یعنی کننیسکوت به طعمش فکر م یتو

 

هستم،  شیتپل و چال گونه ها یعاشق لپها خندد،یم

قصه هاست، مهربان، تپل،  رزنیپ هیشب قایماهرخ دق
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 شهیارام، ان قدر که هم یادیدور کمر،ز دیادر سفچ

 :کندیم یاغوش خدا زندگ یحتما تو کنمیحس م

 

 مادر! یرشیپ -

 

و  برمیسفره را م ند،ینش یته سالن م یتخت چوب یرو

اندازم، بعد هم ظرف ها و عذاها را  یم شیپاها نییپا

 :گرددیم یزیاورم، دور خودش دنبال چ یم

 

 !ا؟یثر یدیمن و ند نکیع -

 

اش  یاریکه مغزش  فیح م،یگویم یکالفه ا نچ

 یداشت، فراموش یبهتر یوگرنه حتما زندگ کرد،ینم

شده بود و با دارو  رشیگ بانیگر شدیم یچند ماه

 ... یاما گاه شد،یکنترل م
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 ششینوه تون ببره درست کنه، ش دیو داد نکتونیع -

 رفته؟ ادتونیشکسته بود، 

 

 ند،ینش یسر سفره ماست،  جیگ یکند،کمیم نگاهم

ها  یزود نیبه ا کندیتالش م فهممیغرق فکر است، م

 مثل ساعتش پاک نشود: شهیهم یاز حافظه  یزیچ

 

 !شهیفراموشم م هوی کا،یاومد، ببخش مل ادمی -

 

 !دینداره، غذاتون و بخور یاشکال -
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*** 

مشغول صحبت با تلفن است و من  یجد یلیخ انیک

گل کرده، انگشت اشاره ام را چند بار تا  طنتمیش

دستم را پس  تواندیو او کالفه فقط م برمیگوشش م

دستم  یبلندم را تو یموها رد،یگیبزند، خنده ام م

مشغول حرف  برم،یاش م ینیب کیو تا نزد رمیگیم

 :گذاردحقم را کف دستم ب تواندیزدن است و نم

 

 حتما،پس فعال خدافظ! ،یمحمد یچشم آقا -

 

اول  کشم،یو من عقب م کندیم یخداحافظ بالخره

 یلیو نگاهش خ کند،یچند لحظه چپ چپ نگاهم م

 چه کنم!؟ قایمن با تو دق دیگویواضح م
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 چرا المصب!؟ یزیریتلفنم مهم بود کرم م یبابا مل -

 

 یبستن یانگشت اشاره ام را که کم رد،یگیام م خنده

 :ردیگیبا حرص دستم را م زنم،یاش م ینیاست به ب یا

 

 !کنمتایمادر بچم م نجایهم زنمینکن نفله، م -

 

 :خندمیم بلند

 

 !یشعور یب یلیخ -

 

 بده من دستمال و! ،یشعوریزهرمار و ب -

 

اش را پاک  ینیب رم،یگیرا سمتش م یکاغذ دستمال

 :زندیو استارت م کندیم

@shahregoftegoo



 

 خونم!؟ میبر -

 

 ؟یباز از اون حرفا زد ان،یک نکن تیاذ -

 

 شیپ یادیهم ز نجایتا هم کند،یچپ نگاهم م چپ

و اعتقادات حاج صادق  نیرفتم، طبق اصول و قوان

من از  یعنی نینکردم، و هم یمودت جلو نرفتم، زندگ

 یاگر بفهمند من با مرد یخط قرمزها رد شدم، و روز

 اما سخت! رمیمیارتباط داشتم احتماال م

 

انگار گفتم گناه  یاز اون حرفا زد گهیم نیهمچ -

از تفکرات حاج صادق فاصله  کمیانجام بده،  هیکبر

 !یحل یریبگ

 

@shahregoftegoo



و هر بار  میمسئله بحث کرد نیبارها سر ا انیو ک من

 4 کینزد د،یگویچه م یکیآن  دهینفهم چکداممانیه

 یو او تنها متعقد است ب میماه است که با هم هست

 !دهدیان ممن آخر کار دستم یاعتماد

 

 مینیب یهمو م میدار نجای، هم انیباز شروع نکن ک -

 مشکل کجاست؟ گه،ید

 

بحث و  گهیشماست، بسه د یاعتماد یمشکل ب -

 تموم کن حوصله ندارم!

 

اندازم، به رو به رو  یدرهمش م یبه اخمها ینگاه

خورد، کاش  یم یچه حرص فهممیشده و م رهیخ

 :ستیدو تا ن یکیدختر  کیدرد  دیفهمیم

 

@shahregoftegoo



تو  لیتحو یتکرار یمشت حرفا هی دیمن هر بار با -

 بدم؟

 

 یخوایتو هم م نجاستیمشکل ا مونه،ینم ینه، حرف -

حاج صادق  ریو سر به ز عیدختر حرف گوش کن و مط

 نافرم و ناجوره! کمی نایهم عشق من، ا ،یباش

 

 نیا کند،یو منتظر نگاهم م کندیترمز م ابانیخ کنار

 گمشو؟ یعنینگاه 
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@shahregoftegoo



 یدوست داشتن یجفت آدما خوامیبده که م نیا -

 نگه دارم؟ مویزندگ

 

پر از تاسف و  ،یعصب یاز آن خنده ها خندد،یم

مغرور، اما  یلیاست، خ یپسر مغرور انیتمسخر، ک

 :ندینش یبه دل م یادیز شیها یمهربان

 

خانوم،  کایمن در خدمت شما هستم مل که نجایتا ا -

دختر خوب بابا بودن بوده،  یتمرکزت رو شتریشما ب

و کافه و پارک نشستن و چهار کلوم  نیماش یتو گهید

 با من حرف زدن شد حفظ کردنم؟

 

به  یشده و ه شین انیکه زبان ک ییاز آن روزها امروز

پشت هم زخم  شودیتلخ م یوقت انیک خورد،یقلبم م

 :زندیم

@shahregoftegoo



 

نگفتم؟  میروز اول بهت گفتم من دختر محدود -

دوست  دهیدختر محدود و آفتاب مهتاب ند ینگفت

  ؟یدار

 

کنار خودمم افتاب مهتاب  یخوایهمچنان م یعنی -

 سرور؟ یبمون دهیند

 

 یکم دارم،یو کوله ام را برم کشمیم یکالفه ا پوف

 حیخانه مان را توض یسخت است کل حال و هوا

ندارد،  ینماز و روزه و مسجد مفهموم نایک یبدهم، برا

هم که  نجایو تا هم رسد،یپدرم مسخره به نظر م دیعقا

پر از  یاز خودم و حاج صادق گفتم بارها خنده 

گفتن هم  نهایفراتر از ا دم،یتمسخر و تاسفش را د

 ندارد: شخندهایجز همان ن یزیچ

@shahregoftegoo



 

 !؟یندار یکار رشد،یبرم د گهیمن د -

 

 ابرو نشه! یوقت ب هیو حاج صادق مقنعه تو بکش جل -

 

 انیوقتها جواب دادن به ک نجوریا دهم،یرا نم جوابش

 را خواندن، امتحانش کردم! زیهمه چ یفاتحه  یعنی

 بوسم: یو صورتش را م شومیم خم

 

 مراقب خودت باش بداخالق! -

 

اورم  یشکلک در م شیبرا کند،ینگاهم م خورد،یم جا

ام  دهیچ انیرا با ک یادیز یاهایمن رو شوم،یم ادهیو پ

متفاوت با همه  یاما... امان از حاج صادق مودت و خدا

 اش!

@shahregoftegoo
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*** 

 

نشسته بود و مدام تخمه  ونیزیتلو یجلو ماهان

 یب یادیو فوتبال ز ونیزیتلو ی رهیو خ شکستیم

برادر معموال  کیبا وجود  کرد،یم دادیاش داد و ب یمعن

 !یخانه آرامش ندار یتو ادیز

 

 یکیکوچ یو قابلمه  کنمیگاز را خاموش م ریز خسته

 دارم،یبرم کنمیماهرخ از غذا پر م یرا که هر بار برا

 است: ادیز یادیز ونیزیتلو یصدا

@shahregoftegoo



 

 ماهان کم کن اونو سرم رفت! -

 

 ایوبقابلمه را از ل شود،ینه صدا کمتر م دهدیجواب م نه

گذارم، از  یم یشگیسبد هم یو تو کنمیپلو پر م

 یو نگاه پر از حرصم را حواله  رومیم رونیاشپزخانه ب

پا که به  کنم،یم جانیو پر از ه الیخیب یادیماهان ز

و در را  شودیم اطیبابا صادق هم وارد ح گذارمیم اطیح

 :داردیدوشش را برم یرو یبندد، عبا یم

 

 کجا بابا؟ -

 

 سر بهش بزنم! هیدم خاله، غذارو ب -

 

@shahregoftegoo



دستش را مشت  یتو حیو تسب دهدیتکان م یسر

 اندازد: یکتش م بیج یو تو کندیم

 

 !ادهیز ونیزیقدر صدا تلو نیچه خبره ا -

 

در مورد پسر  دهمیم حیاندازم و ترج یباال م یا شانه

 نکنم چون معموال تحملش را ندارد! یدردانه اش انتقاد

 

 یماهرخ تو یخانه  یها اسی یبو رسمیکوچه که م به

 ختهیر نییپا واریکه از د ییها اسی چد،یپ یام م ینیب

خاله  یاز وقت نمشان،یبچ توانمیو دستم را بلند کنم م

از بابت حالش  المیخانه اش را داده خ دیماهرخ کل

بدحال باشد و نتواند  یوقت یراحتر است، اگر وقت و ب

 برسم!به دادش  توانمیمن م کندیدر را باز م

 

@shahregoftegoo



 نیهم شوم،یو وارد خانه م چرخانمیقفل م یرا تو دیکل

 یکه لبه  نمیب یرا م یمرد گذارمیم اطیح یکه پا تو

 ستاده،یحوض مشعول وضو گرفتن است، پشت به من ا

ماهرخ خانوم که  یماهور باشد، تنها نوه  زنمیحدس م

را از  فشیامد و من مدام تعر یمعموال اخر هفته ها م

 !دمیشنیمخاله ماهرخ 

 

 سالم! -

 

از جا  ردیگیخنده ام م گردد،یضرب سمتم برم به

 یها نیآب است و آست سیخوردنش، صورتش خ

 رنگش را باال زده. یجذب طوس راهنیپ

 

فکر کردم خاله تنهاست، وگرنه زنگ  د،یببخش -

 !زدمیم

@shahregoftegoo



 

دستم و خودم در گردش  یتو یقابلمه  نیب نگاهش

 یدفعه  م،ینیب یا مر گریاست که همد یاست، بار دوم

آمدم  رونیو من از خانه ب میسالم اکتفا کرد کیاول به 

 یها نیو آست دیا یکه مزاحم نشوم، به خودش م

 :دهدیم نییرا پا راهنشیپ

 

 !دییبفرما کنم،یسالم ... خواهش م -

 

مردانه و خاص است، از  یادیز یصدا کی شیصدا

را  نستاگرامشیا جیاست، پ ندهیگو دمیماهرخ شن

جذاب و مردانه  شیصدا دم،یرا شن شیداشتم، کارها

 بود!

 

 با اجازه! -

@shahregoftegoo
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روم، ماهرخ خانم  یو پله ها را باال م مییگویرا م نیا

را که  نکشیع دنمیبافتن است، با د یمشغول بافتن

 یو لبه  رومیجلو م دارد،یدرست و نو شده برم گرید

 گریبار د کیو  بوسمیصورتش را م نم،ینش یتخت م

 :سوزدیم شیها ییتنها یدلم برا

 

 عشق دلم؟ یخوب -

 

بچه؟ ماهور غذا گرفته از  یدیباز تو زحمت کش -

 !زمیعز رونیب

@shahregoftegoo



 

 یوا د،یفردا ناهار بخور خچالی زارمیم نارویپس ا -

 ینطوریاقا ماهور اومدن، هم دونستمیخاله من نم

 اومدم تو! ریو انداختم زسرم

 

 گردمیچسبد، برم یو نگاهش به پشت سرم م خنددیم

 یماهور که حاال مشغول بستن ساعت مچ دنیو با د

 :کنمیدستش است خودم را جمع و جور م یاش رو

 

 خاله! رمیم گهیخب من د -

 

 :دیگویو مهربان م ردیگیمچ دستم را م خاله

 

@shahregoftegoo



نخورده  شام یاومد نجایمن؟ تا ا زارمیمگه م -

سفره و بنداز غذارو  ست،ین بهیمن که غر ؟ماهوریبر

 !میخوریم یسه نفر

 

هم نبودم، اما ممکن بود به  ینبودم، خجالت معذب

که من در  دییایمذاق حاج صادق و ماهان خوش ن

خوش  یمانده ام، صدا نجایخاله ماهرخ ا یحضور نوه 

 :کندیآهنگ ماهور مرا از افکار ازار دهنده ام دور م

 

 خاله سفره کجاست؟ -

 

انداخته  اطیبند ح یرا خودم شسته بودم و رو سفره

 بود؟ دهیند جیگ یبودم، اقا

 

 !گهیخاله من برم مزاحمتون نشم د -

@shahregoftegoo



 

نماز  خواستیبچه، ماهور م اریپاشو برو سفره رو ب -

 بخونه!

 

وارد آشپزخانه  شوم،یو بلند م مییگویم یچشم

 کردن کشوها است: و رو ریدر حال ز نمیب یو م شومیم

 

 !دیسفره و، شما نمازتون و بخون ارمیمن م -

 

 یادیز تیشخص بندد،یو کشو را م کندیم نگاهم

را  تیغذا شیجلو دیدارد، از ان آدمها که با یمحترم

 ،یآب را تند تند قورت نده ،ینرم نرم و کم کم بخور

 رسدیبه نظر نم ،یبا وسواس کارت را درست انجام بده

 !یباش تیآدم خود واقع نیبشود کنار ا

 

@shahregoftegoo



 از لطفتتون! یمرس -

 

گوش  ویراد یاست انگار دار یجور کی شیصدا

بپرسم  خواهدیدلم م ،ینیب یم ونیزیتلو ای یدهیم

اما آن قدر خودش  یدوبلور ایصدا هم بلد است  دیتقل

 ربط ندهد! یب یرا گرفته که اجازه سوالها
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دوست  یکه از بچگ ییکباب گرفته بود، غذا غذا

 ایدلم لوب دم،یپسند یرا نم شیبو ینداشتم، حت

مجبور بودم  نکهیاما مثل ا خواستیخودم را م یپلوها

کنم،  لیو با ولع و اشتها کباب م نمیسفره بنش نیسر ا

@shahregoftegoo



 شمیو متوجه م شنومیسالم دادنش را از اتاق م یصدا

گل قرمز  یبشقاب ها یوزش تمام شده، عذاها را تنما

 گذارم،یم یصورت یسفره  یو تو زمیریخاله ماهرخ م

 یها حانیر کنم،یپر م یها را هم از دوغ محل وانیل

 ختهیسبد کوچک ر یبود تو دهیرا هم که خر یتازه ا

بود و وسط سفره گذاشته بودم،زنگ تلفن همراهم 

اتاق، کنار خاله با امدن ماهور از  شودیهمزمان م

 د،ییگویلب بسم اهلل م ریز فهممیو م ندینش یماهرخ م

هرشب  زنم،یکالفه رد تماس م انیاسم ک دنیبا د

راس  نیهم یماهرخ هستم، برا یخانه خاله  داندیم

راحت  توانمیم داندیچون م زند،یساعت ده زنگ م

که  کنمیم یبشقاب باز یتو یصحبت کنم، با غذا

خش  کندیآرام صحبت م یقتو شنوم،یرا م شیصدا

 :شودیم شتریب شیصدا

 

@shahregoftegoo



 ماه؟ یب یب یخوریشما داروهاتو سر وقت م -

 

فکر کردم  شهیبودم، هم دهیماه؟ تا حاال نشن یب یب

ماه، چه خاص  یب یبزند، ب شیصدا زیعز ایمادربزرگ 

 و جذاب!

 

من افتاده رو دوش  یزحمتا یآره قربونت برم، همه  -

 بچه! نیا

 

مانده ام با  یو من مثل چ کنند،یم منگاه جفتشان

 یبار مخاطب آقا نیچه کنم، ا قایمقابلم دق یغذا

 خوش صدا منم:

 

ازتون  یلیماه خ یب یب د،یکشیزحمت م یلیخ -

 !کنهیم فیتعر

@shahregoftegoo



 

 خاله ماهرخ لطف دارن! -

 

زود  یلیو خ ماندیم میها یچتر یرو یلحظه ا نگاهش

ستم را خاله ماهرخ د گردد،یبرم شیبشقاب غذا یرو

 :کندیرو م

 

 جان؟ کایمل یخوریچرا نم -

 

 دانمیکه من کباب دوست ندارم، نم دیاین ادتی کاش

که شما  ییغذا نیمن ا مییبگو کشمیچرا خجالت م

 یلیرا دوست ندارم، خ دیبخاطر من سه نفره اش کرد

 :زنمیسخت لبخند م

 

 !رمیخوردم س ادیعصرونه ز کمیمن راستس  -

@shahregoftegoo



 

اصال کباب دوس  یرفت، مل دمایمن بازم  یوا یا -

 نداره!

 

 کنم،یو خنده ام را کنترل م بندمیچشمم را م کی

 :دیگویصدا م یآقا

 

 هیهم نداره، شما  یبد یبو یکبابا فرق داره، حت نیا -

 !دیشیقاشق بخور مطمئنم طرفدارش م

 

 گل دختر؟ یخودت و بخور یپلوها ایلوب یخوایم -

 

معذب شدم، تنها  یلیخ نمیب یم کنمیکه فکر م االن

 :مییگویم

 

@shahregoftegoo



 !خورمینه خاله م -

 

 ماند،یگردنش م یگردنبند بلند تو یبار رو نیا نگاهم

 یدختر رو کیصورت  ریتصو کنمیخوب که دقت م

 یهم مهره ها زشیپالک گردنبند حک شده بود، زنج

ساله، چه جذاب  19 ای 1۸حدودا  یبود، دختر یمشک

 نیر مورد اد دیعکست را گردن کند! با یکس شودیم

نگاهشان  ریز راقاشق اول  زدم،یحرف م انیبا ک دهیا

 رودیدندانم م ریکباب که ز یمزه  برم،یدهانم م یتو

واقعا خوش مزه بود،  شود،یآن حس بد و تهوع دور م

 :دادیزعفران م یمزه 

 

که  ییبهتر از کبابا یلیبگم حق با شما بود، خ دیبا -

 قبال خوردم!

 

@shahregoftegoo



 نوش جان! -

 

داشت  نیجو سنگ نیمخ، ا یبود و رو نینگس یادیز

خانومانه  توانستیمن اصال نم خت،یریروانم را بهم م

تشکر و تعارف رد و  یو ه نمیجا بش کیرفتار کنم و 

حرف زدن از  خواست،یکردن م طنتیبدل کنم، دلم ش

 فیرا، ح امرزشیخاله ماهرخ و شوهر خداب یها یجوان

 ده بود!کر یرسمرا  زیهمه چ یادیمردک ز نیا
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صدا جمع کردم و برخالف  یرا با کمک اقا سفره

حرف زدنشان را  یمخالفتش ظرف ها را شستم، صدا

@shahregoftegoo



را  یا روزهیف کیکمربار یاستکان ها شنوم،یاز سالن م

کنار قندها هم  دارم،یو قندان را برم کنمیپر م یاز چا

ام  زم،خندهیریخشک شده م یگل محمد یکم

 کنم،یم رجخ قهیدارم سل یلیدل چیبدون ه رد،یگیم

خوب  انیو امدن ک یخواستگار نیتمر یبرا دیشا

 باشد!

 

 یرو نمیب یم روم،یم رونیو ب دارمیرا برم ینیس

را چک  شیکنار تخت خاله نشسته و داروها یصندل

 زند؛یلبخند م دنمیماهرخ با د کند،یم

 

 !یرشیستت درد نکنه مادر، عاقبت به بخد -

 

و نگاه ماهور  گذارمیمقابلشان م زیم یرا رو ینیس

و  شودیدستش کنده م یاز خشاب قرص تو یلحظه ا

@shahregoftegoo



 یادیز یچسبد، تنها با همان صدا یم یچا ینیبه س

 :دیگویخاص و مردانه اش م

 

 ممنون! -

 

 یتنها نوش جان خوردیهمراهم که زنگ م تلفن

را  میها بیکردن تلفن همراهم ج دایپ یراو ب مییگویم

 یصدا فهممیو نم گردمیدورم را م ست،یو ن گردمیم

ماهور بلند  رسد،یاز کجا به گوش م قایتلفن همراهم دق

و  داردیکه نشسته برم یمبل ریرا از ز یگوش شودیم

 رم،یرا بگ یگوشتا  برمیدست م رد،یگیسمتم م

را  یوشماند، گ یم میچشمها خیم ینگاهش لحظه ا

تماس از ماهان بود که حاال  کنم،یو تشکر م رمیگیم

 قطع شده بود: گرید
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 خونه، با اجازتون! رمیم گهیمن د -

 

صدا  یو آقا کندیتشکر م ایدن کیماهرخ باز هم  خاله

 :دیگویهم م

 

 شب خوش! د،یدیزحمت کش -

 

 نهیبه س ژنیاکس ایدن کی زنمیم رونیآن خانه که ب از

و خشک  یقدر جد نیهم مگر ا مرد گردد،یام برم

 یحاج صادق داشتم که اقا کیالبته خودم  شد؟یم

 گذاشت! یم بشیج یصدا را تو

 

مشغول وضو  اطیح یبابا را تو رسمیخانه که م به

 عادت داشت شب ها با وضو بخوابد؛ نم،یب یگرفتن م
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 سالم! -

 

 چرا باباجان؟ یکرد ریسالم، د لکیع -

 

دسته گلش مانع  جواب بدهم که پسر خواهمیم

 شود؛یم

 

 نیشام خوردن ا هیتو؟  یدیجواب نم تویچرا گوش -

 قدر کار داره؟
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 ،یجواب پس بده زیر کیخانه  نیا یتو دیبا اصوال

 ای یعبور کرده باش شانیهم ندارد از خط قرمزها یفرق

 نیکه بزرگ تر شوم ا یکم کردمیمنه، قبل ترها فکر 

من  یاما معموال فکرها شودیکمتر م یریهمه سختگ

چرا که ماهان هم  امده،یوقت درست از اب درن چیه

کنار حاج صادق مودت بزرگ شد و فکر کرد تمام 

 شود،یدادن به ناموسش خالصه م ریبه گ یمردانگ

 کنمیم الیباشد اما من خ یانصاف یب یکم دیشا

 رتیرا به رگ غ یخانه تمام مردانگ نیا یمردها

 :دانندیداشتن م

 

 شده حاال؟ یتا اومدم جواب بدم قطع شد، چ -

 

و پله هارا با توپ پر  کشدیرا به پا م شیها ییدمپا

 تیبا رضا یجور کیو حاج صادق هم  د،یآ یم نییپا
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 ادگرفتنیکه انگار از شاگردش بابت  کندینگاهش م

 باشد: یراض شیدرس ها

 

خاله  یدر مگه واسه نوه  یجلو هیمشک نیماش نیا -

 مگه اونجا نبود؟ ست؟یماهرخ ن

 

حاج  ی شرفتهیماهان ورژن پ رم،یحرفم را پس بگ دیبا

تر، بپاتر،  قیتر، دق یحرفه ا یلیصادق است، خ

 حساس نشوند: کنمیو تالش م خندم،یم

 

خودش نبود،  یاون بنده خدا بود ول نیاره انگار ماش -

 گهید رهیفت رفته داروخونه داروهاشو بگخاله ماهرخ گ

منم سفره انداختم عذاشو دادم بعدم شستم ظرفاشو 

 اومدم!
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وقتها از  شتریوقت خوب نبوده اما، ب چیگفتن ه دروغ

از تعصبات  نکهیا ینجاتت داده، و من برا زهایچ یلیخ

 هیکنم ترج دایام نجات پ یبرادر گرام یکورکورانه 

 گناه کنم: دهمیم

 

 ر بار گفتم مهمون داشت زود برگرد!هزا -

 

 :دیگویبار بابا م نیا

 

 شلوغ نکن ماهان! -

 

 قایبود، شلوغ نکن، و دق نیتمام اخطارش هم ن،یهم

شلوغش کرده  یکه ماهان حساب گفتیم یرا وقت نیا

سرش  زم،یریماهان را بهم م یو موها برمیبود، دست م

 :کشدیرا عقب م
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 !ینکن مل -

 

نره من ازت  ادتیواسه من،  شهیم میرتیچه غ -

 بزرگترم!

 

 !شیمهم عقله که ندار -

 

به  شوم،یوارد خانه م ریو تنها با گفتن شب بخ خندمیم

 :خوانمیرا م انیک امیپ رسمیاتاقم که م

 

 کوزت؟ یدیتو جواب نم یچرا گوش -

 

 :سمینویاخم م با
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 حرف بزنم! تونستمیکوزت تو؟ نم یباز به من گفت -

 

 ای یکنیخونتون کار م ای زیر هیبگم؟  یکوزت نگم چ -

 فراموشکارت! یواسه اون خاله 

 

 فکرم را مشغول کرده: یادیچرا آن گرنبند ز دانمینم

 

پالک  یعکسمو بدم تا بتونن بزنن رو دیکجا با -

 گردنبند؟

 

 :کندیم پیو تا فرستدیپوکر م یموجیا

 

 وسط؟ نیبود ا یربطش چ -
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سرم جواب  یانه توعاشق یادیز یایمن با هزار رو و

 :دهمیم

 

 !یعکسم و گردن کن خوادیدلم م -

 

 یاصوال آدم احساسات انیک کنمیو من فکر م خندد،یم

عقل و منطق  ی چهیرا از در زیهمه چ شتریب ست،ین

هم دارد، مادر  یبچه باز یهر چند که گاه ند،یب یم

که  یمرد کیداشتن  گفتیم شهیهم امرزمیخداب

 رید شودیباعث م احساسات را خوب بشناسد

 یصفحه  یباال یاعالن ها ر،ید یلیخ ،یرشویپ

پست از ماهور بود، ماهور  کی کنم،یرا چک م میگوش

 خودش: یبود با صدا پیکل کی کنم،یبازش م ،یمهد
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 یشعر نیبهتر دم،یکه شن یهست یاهنگ نیتو بهتر -

ادما از  دم،یکه د یعکس نیباتریو ز نیه خوندم، بهترک

 ه؟ویواقعا چه شکل یکه دوست دار یپرسند زن یمن م

 اونا عاجزم! یتو برا فیمن از توص

و دو حرف وجود داره و  یخب س ست،ین ی. کافشهینم

حروف  نیاز ا تونمیتو نم ییبایز فیتوص یمن برا

بگم چه خوبه  تونمیکنم، نم دایپ یاستفاده کنم و واژه ا

 !یکه هست

 !ستین یاز داست دادن زیو دوست داشتن چ محبت

پشت پرده  ایگو یجاها فکر کردم باختم ول یلیخ من

 وجود داشته! یدنیتموم باختنام برد و رس ی

 به تو! دنیرس
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و  شهیداشته باشم هم یخوب ایاحساس بد  هرچقدر

 بود. یو خواه یو هست یهمه جا تو کنارم بود

 !یحرفارو بهش بگ نیا یکه بتون باش یکس با

باهاش همراه  یحرفا بزن نیاز ا یتونیکه نم یکس با

 نشو

 یحسارو هم بهش داشته باش نیاگه تو تموم ا چون

 !شهیقائل نم یو ارزش فهمهیاون احساس تورو نم

 گوشت کن! ی زهیاو نویا

 

ته  ندینش یو م رودیانگار تا اعماق جانت م شیصدا

 :گذارمیقلبت، کامنت م

 

 !یهمراه نشد جناب مهدو شهینم یگاه -

 

 : خوانمیم انیدر م یکی گرمید یکامنتها
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 "صدا پسر نیجان به ا یا" -

 

 "یچه متن درست ،ینیدلنش یچه صدا -

 

 "آقا یا دونهیماهور جان " -

 

دخترها بود، و گاها  یقربان صدقه  بایاش تقر هیبق و

را  امیپخواندنش را نداشتم، آن  یکه حوصله  یینقدها

 کردمیفکر م یبود،گاه انیک قایگذاشتم و منظورم دق

من را، من و احساسات دست نخورده ام را،  ادیز انیک

نگرفته،  یرا، جد میها یتجربگ یبارها و ب نیمن و اول

با او، حاال بعد از چهار ماه، اصال  دنو خب همراه نش

 ست،ین کاینباشد، کار مل یشدن نکهینه ا ست،ین یشدن

است که  یهمان شیمرد زندگ نیکه اول ییکایمل

@shahregoftegoo



 ایتمام محبوب بودن و باح دهد،ینم ریگ خواهد،یم

 داند،یخودش نم یبودن را در چارچوب ها و قانون ها

 من، خودم باشم! گذاردیم

 

 کنمیو من فکر م دهدیزود م یلیرا خ اممیپ جواب

 نکند: دایرا پ جیپ نیکاش ماهان هرگز ا

 

 گر در نبود اراده!م ست،یکار ن ینشدن تو -

 

که  یزن کنمیو من فکر م شود،یم یخال یجور کی دلم

تمام عمر نگه داشته  یاش برا نهیس یعکسش را رو

تمام آن حرفها را به او  شودیاست که م یبود همان

 د؟یبگو
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کامنت من و  ریز گریدختر د کی دهم،یادامه نم گرید

 :سدینویماهور م

 

نشدن ها گرفته و روزها جهانو  نیا ،یمهدو یاقا -

بار  نیشکسته، جسارتا ا یآدما هر چند فوالد یاراده 

سخت شده  یجناب، همه چ ستمیباهاتون موافق ن

 !یماهور جان مهدو

 

هستم که اسمش مونا است، مونا  یحرف دختر جیگ

 :دهدیو ماهور جواب م ،یمیکر

 

من مخلصم شما هم هستم خانوم ، حرف شما  -

البته با  کنه،یصدق نم یدرسته اما در مورد همه چ

 !یعرض شرمندگ
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شب  نمت،یب یبحث داره، بعد م یخودش جا نیا -

 خوش!

 

متوجه  کنمیسرکار خانم نگاه م نیچقدر به عکس ا هر

است که عکسش گردن ماهور  یهمان دختر شومینم

و  مییآ یم رونیب نستاگرامیحوصله از ا ینه، ب ایبود 

 کنمیفکر م بندم و یچشم م کشم،یتخت دراز م یرو

 کی یبرا خواهدیسبز و قشنگ م یفضا کیچقدر دلم 

 !یعکاس ایدن
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*** 
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هوا  زنم،یم رونیگردنم از خانه ب یتو نیهمان دورب با

جور خسته کننده و  کیبود،  یگرم بود، شرج یادیز

خاله ماهرخ که  ینه خا یبود اصال، جلو یرینفس گ

 یدر دو لنگه  ی رهینگاهم خ ستم،یا یم رسمیم

که از دو  ییوارهایماند، و د یکوچک آب رنگش م

 ستم،یا یعقب تر م اس،ی یطرف پر بود از گلها

چشمم  یو درست رو رمیگیم میدستها یرا تو نیدورب

 یبندم و دستم که رو یچشمم را م کی گذارم،یم

و  نمیب یو قامت ماهور را م شودیدر باز م رودیم یشاس

آن  یاست، چون دستم رو رید یهر واکنش یبرا گرید

 یصدا شنود،یفلش را هم م یو صدا خوردیم یشاس

 :رسدیها به گوش م پلهماهرخ از همان  یخاله 

 

 به سالمت مادر! -
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جا خورده،  یآورم، او هم کم یم نییرا پا نیدورب جیگ

 :زنمیو لب م خوردیچشمم دوباره به آن گردنبند م

 

 سالم! -

 

 زند،یم یلبخند کمرنگ د،یآ یبندد و جلو م یرا م در

 بابا صادق است: هیشب قایدق تشیجد

 

 !یجذاب نیچه دورب سالم،

 

بزرگم بود که  یآرزو نیاول نیدورب نیا زنم،یم لبخند

 :دمیبه آن رس
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گال  نیو ا واریداشتم از در و د خوام،یمعذرت م -

من  دنیکه ببشتر شاخ و برگ مهربار  گرفتم،یعکس م

 ازشون! رمیگیعکس م شتریب

 

 یمن خراب کردم عکس هنر کنم،ینه خواهش م -

 تون و؟

 

نگاهش باال  کشم،یم میها یبه چتر یدست خندم،یم

را از  نمیرنگ دورب یو من معذب بند صورت دیآ یم

را گرفته  نمیچشمم دورب کنمیحس م دارم،یگردنم برم

 کنم: یت اگر تعارف عکاسمحترمانه تر اس یو کم

 

 !؟دیامتحانش کن دیخواهیم -
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ماهان خواب  شوم،یکه منکر استرس ته قلبم نم البته

 تیموقع نیما در ا دنیاما، د ستیاست و بابا هم خانه ن

را  نیدارد، دورب یوسط کوچه، قطعا عواقب خطرناک

برد و از پشت لنزش زل  یم شیسمت چشمها رد،یگیم

 به من؟! زندیبه من، زل م رندیم

 

 خوبه! تشیکف -

 

اما االن از  ش،یدو سال پ دمش،یبا همه پسندازم خر -

 !ادهیبهترم ز نیا

 

را سمتم  نیو دورب ردیگیهم چند بار عکس م پشت

 :ردیگیم

 

 من بود! یاز مورد عالقه ها یکیهم  یعکاس -
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چند عکس پشت هم از صورتم  کنم،یرا چک م نیدورب

مناسب  یو با ژستا یفه احر ادیگرفته که اگر چه ز

 اما، قشنگ شده: فتادهین

 

 !دیخوبه که ادامش نداد -

 

من هم خنده ام  خندد،یو از ته دل م ردیگیباال م سر

زود خنده ام را محو  یلیو تعجب خ یجیاما گ رد،یگیم

دارند  یجذاب یکه صدا ییآن ها دانستمینم کند،یم

 یو خوش آهنگ یهم به همان جذاب شانیخنده ها

 نیا یآدم جد نیا دانستمینم نکهیتر ا بیت، و عجاس

 :خنددیقدر راحت م

 

 افتضاح گرفته بودم؟ -
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 :خندمیم طنتیهمان ش با

 

 کردم! ینه، بد نبود، شوخ -

 

چسبه، اگه  یهوا نم نیکه با ا ایبرم در خواستمیم -

 برسونمتون؟ دیریم ییجا
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هم  شانیمن و اخالقها یماهش از خانواده  یب یب کاش

 :زدیحرف م یکم
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 کمیجنگل  کیتا نزد رمیممنون، من م یلینه خ -

حال و هوام عوض شه، تا برسم هوا هم  رمیعکس بگ

 خوب شده!

 

 رونیجذبش ب نیشلوار ج بیرا از ج چشیسوئ

 :کشدیم

 

 هیمم رسونمتون خود یندارم، م یمنم برنامه ا -

 بزنم! یگشت

 

آزاد وقت گذرانده  یبا دخترها ادیاقا ز نیا کنمیم فکر

 از من و خانواده ام ندارد! یدرست فیتعر ای
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من  ندینش یو پشت فرمان که م رودیم نشیماش سمت

 زنم،یم شهیبه ش یضربه ا روم،یم نیسمت ماش

 :دهدیم نییرا پا شهیو ش گرددیبرم

 

 شم،یزاحم شما نمم ،یمهدو یآقا رمیمن خودم م -

 راحترم، بااجازه! مینجوریا

 

 ادیز ایجنگل و در خواست،یدوچرخه م ادیز یلیخ دلم

 ریمس نیا خواستیما دور نبود و من دلم م یاز خانه 

بار که بابا دخترهمکارش را  کیرا با دوچرخه بروم اما 

بود آنچنان از بد بودن کارش گفت که  دهیبا دوچرخه د

 کردم! یخداحافظ یدوچرخه سوار یایمن همانجا با رو

 

 رونیو از کوچه که ب دیبگو یزیماهور چ گذارمینم

و خودم را  شنومیماهان را از کوچه م یصدا زنمیم
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رفته را  ریمس کنم،یخواندن فاتحه آماده م یبرا

زل زده به  یخواب الود و عصب یبا چشمها گردم،یبرم

ار خواسته ب دیشده، شا ادهیچرا پ دانمیماهور که نم

گناه  کنمیو تالش م رومیتعارف کند، جلو م گرید

 :نمینکرده، خودم را مجرم نب

 

 جانم؟ -

 

 یتو گریمن و ماهور که حاال د نیاش ب یعصب نگاه

گاز دادن و حرکت کردنش  ینشسته و صدا نشیماش

 در حرکت است: شنومیرا م

 

 چه خبره؟-
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من  بینص یادیآش نخورده و دهن سوخته ز نیا

 :شودیم

 

 شده؟یچ رون،یب رمیدارم م ،یسالمت -

 

 کاریچ ارویبازه؟با اون  شتیچرا ن رونیب یریم -

 ه؟یتو در و همسا میابرو ندار ؟مایدار

 

 :داندیخدا م دهیآن گفتگو را از کجا د یکجا از

 

 ابرومون؟ ای یاالن نگران من -

 

 دست توِ! ادشیما حجم ز ییمتاسفانه ابرو -

 

@shahregoftegoo



خودم  یاما به رو شوم،یمتاسف هم م زنم،یم شخندین

 دیپسر و شا نیا ی ندهیآ یاورم که من واقعا برا ینم

 اش سخت نگرانم: ندهیهمسر ا

 

باشه ماهان، در مورد  ییآبرو یکه ب میگفتینم یزیچ -

بعدم تعارف کرد برسونمتون گفتم  دیپرس نمیدورب

 !یصدام زد رفتمیکه داشتم م یدید ،یمرس

 

 ادیعموال در مورد من زنگاه ماهان و بابا صادق م یتو

چرا، من که  دانمیو نم زند،یباور و اعتماد موج نم

 را نگه داشته بودم! شانیسفت آبرو شهیهم
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صورتش بوده،  نفکیجز ال شهیکه هم یزیدارد، چ اخم

با  شه،یمثل هم کنمیو تالش م کنمیسر کج م

 نده،تمامش کنم:خ

 

 که؟یداداش کوچ یدیرفتن م یاجازه  -

 

که انگار  یجور کی کند،ینگاهم م یجور خاص کی

 یرا تو شیسالها از من بزرگتر است و سالها من آبرو

وقت  چیکه کاش ه یجور کیکوچه برده ام،  نیهم

چه طور بزرگ  قایبابا صادق دق دانمیخواهر نداشتم، نم

 یلیمغز ماهان خ یتو نمدایرا خوب م نیشده اما ا

 شهیرا که ر یفکر شودیهم نم گریکاشته و د زهارایچ

 کرده عوض کرد!
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 !یباش مل نیصاحابتو بکش جلو، سنگ یاون شال ب -

 

را سرکوب  میها طنتیهم ش یادیبودم، ز نیسنگ من

باشم که  یدختر خواستمیو نم توانستمیاما نم کردم،یم

ساکت،  حایجتر یدختر خواستند،یم میزندگ یمردها

و چهارساعت  ستیکه ب ر،یآرام، کم حرف، سر به ز

خانه و اتاق و آشپزخانه بگذراند تا  یاش را تو یزندگ

را به خطر  شانیآبرو یاشاره ا یحرف ینکند نگاه

 !ندازدیب

 

 خدافظ! -

 

بسته شدن در خانه  یمتوجه  کنمیرا که ترک م کوچه

ط و فقط فق کردمیو من اگر مراعات ماهان را م شوم،یم

و  زنمیام را به چشم م یآفتاب نکیبخاطر بابا بود، ع

@shahregoftegoo



 خوردیافتم، تلفن همراهم که زنگ م یقدم زنان راه م

را به  یو گوش زنمیم یجان یلبخند ب انیاسم ک دنیبا د

 چسبانم: یگوشم م

 

 سالم! -

 

 ه؟یخبر ،یشد دایکم پ -

 

 !یزنیتو م نمیروز زنگ نزدم بب هینه،  -

 

که آن طرف  ییآشنا نینگاهم به ماشو من  خندد،یم

 :ماندینگه داشته م ابانیخ

 

 حرفام! نیمن بامعرفت تر از ا یدیو د -
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 نشیماش یجلو نم،یب یماهور را م رومیکه م جلوتر

 داردیبرم نیزم یرا از رو یزینشسته و چ شیپاها یرو

 :ستیچ فهممیکه نم

 

 ؟یمل -

 

 امروز؟ هیهستم، برنامت چ -

 

 وتبال، خواب!کار، خونه، ف -

 

 :دهمیم هیپشت سرم تک واریحرص به د با

 

 قا؟یبرنامت بودم دق یمن کجا -

 

 خودت!؟ ایاز نظر من  -

@shahregoftegoo



 

 خودت! -

 

 :دهدیجواب م هیو باز هم پر از کنا کشدیم قیعم نفس

 

بغلم  یتو کردمیداشتم فوتبال تماشا م یوقت قایدق -

 منتظر کردمیو من همون طور که موهات و ناز م یبود

 مورد عالقم بودم! میگل زدن ت

 

 نیکار من از ا یکاش بفهم ان،یک یدست بردار کاش

پسر  کیکه دارم با  نیهم یحرفها گذشته، کاش بفهم

 کیدارم مرتکب  یعنی کنمیصحبت م یتلفن بهیغر

 !شومیهولناک م تیجنا

 

 قشنگ بود! -

@shahregoftegoo



 

 زهرمار، فعال! -

 

که و من نگاهم هنوز هم به ماهور است  کندیم قطع

و به او  کنمیخلوت را رد م ابانیخ ستاده،یا گریحاال د

اما نگاه من به  دیآ ینگاهش باال م یلحظه ا رسمیکه م

سرم  یرا رو نکیماند،عیکف دستش م یزخم یپرنده 

 :گذارمیم

 

 شده؟ینگاه کن، چ نویجونم، ا یا ،یآخ -

 

 ردیکف دستش بگ ینگاه از پرنده  نکهیو بدون ا یجد

 :دهدیجواب م

 

 !نکهیشده مثل ا یکف، بالش زخم نیافتاده بود هم -

@shahregoftegoo
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 یداشت؟ مردها تیاهم زهایچ نیمردها هم ا یبرا مگر

بود از  انیزمخت بودند، مثال اگر ک یادیمن ز یزندگ

 گفتمیاگر من م یو حت گذشتیپرنده راحت م نیکنار ا

 :گفتیاال ماحتم

 

خدا  یگربه هم محض رضا هیبزار  کا،یول کن مل "-

 !"رشهیس

 

 یصدا کنم،یو بالش را نوازش م برمیجلو م دست

 :زنمیم شنوم،لبیآرامش را م

@shahregoftegoo



 

 چقدرم نازه! -

 

و دستم  ستادم،یا کینزد یلیمن خ د،یآ یباال م نگاهم

 ییمرد است، آن هم کجا؟ جا نیکف دست ا قایدق

که هر از لحظه ممکن است بابا صادق  خانه مان، یحوال

 :دیگویماهور تنها م کشم،یرد شود، عقب م

 

بالش  دیبزارمش توش ببرمش خونه؟ با دیندار یزیچ -

 بشه! میترم

 

 دیو کاله سف کنمینقاب دارم بود، کوله ام را باز م کاله

و باز نگاهم  رمیگیسمتش م کشم،یم رونیرنگم را ب

 ماند: یبندش مپالک گردن یعکس حک شده  یرو
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 !شهیم فیکث -

 

 !ستیمهم ن -

 

چقدر مژه  کنمیو من فکر م گذاردیکاله م یرا تو پرنده

و بلند بود،  یمشک یادیدارد، ز یبلند و موج دار ییها

پهن و مردانه  یبود، مثل ابروها یهم مشک شیچشمها

 که دست نخورده اما مرتب بود! یا

 

 با اجازه! -

 

 دیبا رود،یم نشیماش و او سمت دهمیتکان م یسر

پرنده هم دل  کی یباشد که برا یآدم مهربان

 ی رهیدستش سمت دستگ گذارد،یو وقت م سوزاندیم

 :گرددیکه برم رودیم نشیماش

@shahregoftegoo



 

 !دیبعد برام بفرست دیریعکس ازش بگ دونهی -

 

 حتما! -

 

را  هیزاو گذارم،یچشمم م یرا رو نیو دورب رومیم جلو

 یبسته و ب یچشمهابه  زندیو زل م کنمیم میتنظ

دستبند  یتازه متوجه  رمیگیرمقش، عکس را که م

 یعکس هم م یشوم که تو یرنگش م یچرم مشک

 !ینوشته شده بود ماه نیآن با حروف الت یافتد، رو

 

 دیزن با کیچقدر  ؟یهمان عکس بود؟ ماه صاحب

 باشد! زیعز
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بودم از  دهیرا هم ند ی! مردکردیکارها را نم نیا انیک

 ساسها خرج کند!اح نیا

 

و من زل  کندیحرکت م شود،یو سوار م کندیم تشکر

 صدا! یو دستبند آقا یزخم یبه عکس پرنده  زنمیم
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**** 

 زیپشت م ،یچوب یصندل یرو ،یشگیهم یکافه  یتو

بود و زل چانه ام  ریکنار پنجره نشسته بودم و دستم ز

که  یانیبودم، ک انیو منتظر ک ابان،یزده بودم به خ

 نبود! یوقت ادم خوش قول چیه
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 ندهیو آ یزندگ ریماهرخ، درگ ریبود، درگ ریدرگ فکرم

 یانتخاب درست دانستمیکه نم ان،یک ریخودم، درگ ی

 نه! ایاست 

 

ماهور را  امیو پ کشمیم رونیب فمیهمراهم را از ک تلفن

را  یزخم یهمان پرنده  نم،عکسیب یم یگوش یباال

 دهمیفرستاده بود، گوش م سیفرستاده بودم، و شیبرا

 هم دارد: دنیصدا، به رخ کش نیخب ا کنمیو فکر م

 

 !دیممنون خانوم لطف کرد -

 

 کرده بود و نوشته بود: یهمان پرنده را استور عکس

 

 ینداره ک یفرق ،یخوایمرهم م یکه باش یزخم -

 !ریادبگی مرهم شدن و ،یهست
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آمدن  یتصور کردم، متوجه  شیجمله را با صدا نیا

که  زیپشت م کنم،یرا قفل م یو گوش شومیم انیک

 :شودیسمتم خم م رسدیم

 

 الزمه؟ یعذرخواه -

 

 ؟یکنیفکر م یخودت چ -

 

 شرمنده! زم،یاومد عز شیکار پ -

 

من  دیفهمیهم نم یکشت یرا م انیک د،یفهمینم انیک

هر  یوقت شودیدلم به پا م یتو یچه جوش و خروش

چون ماهان و  دیفهمیشهر با او قرار دارم، نم نیا یکجا
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درک  نیو ا دیفهمیشناخت، نم یحاج صادق را نم

 رنجاند! ینشدن ها مرا سخت م

 

سفارش  نویو قهوه و کاپوچ ندینش یم یصندل یرو

 :میچشمها یتو زندیو بعد زل م دهد،یم

 

هستن؟ اون خوبه؟ماهرخ خانوم خوب  یهمه چ -

 رته؟یگیداداش نچسبت همچنان پ

 

حق  یدل خودم از ماهان پر بود اما به کس کنم،یم اخم

 :خنددیم د،یپشتش چرند بگو دادمینم

 

عکس  یرگبار شبید ،یترش کن خوادیخب حاال، نم -

 چه خبر بود؟ ا،یفرستادیلباس عروس م
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و با هزار  دهمی... شالم را پشت گوشم مخندمیم

 :میگویم یرنگ ییایرو

 

 یواسه تک تکشون، ک رفتیدلم ضعف م یعنی یوا -

 تنم کنم؟ شهیم

 

 هر وقت از عالقه و اعتمادت به خودم مطمئن شم! -

 

نگاه  کینگاه پر از حرف و هراس، کی کنم،یم نگاهش

 حل نشده: یها یپر از دلخور
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 یدور هی میقهوه تو بخور بر ان،یشروع نکن کباز  -

 !میبزن

 

و سرش را  کندیهم قفل م یتو زیم یرا رو شیدستها

 آورد: یجلو م

 

چند وقته  ؟یدیو هنوز خونه مو ند یچند وقته با من -

 ؟یبغلت کنم لعنت ریدل س هیو نتونستم  یبا من

 

که حس خوب داشت، حس بد  یلبخند زنم،یم لبخند

بخند سرشار از هزار حس ضد و ل کیهم داشت، 

بود و من  لیوان یمثل بو انیعطر ک یبو ض،ینق

عطرت را  یدوستش نداشتم، بارها هم گفته بودم بو

بود و گفته بود از بس  دهیدوست ندارم و او فقط خند

 !یا قهیسل یب

@shahregoftegoo



 

 هیتک کشم،یو عقب م زندیام م ینیب ریز لیوان یبو

 :میگو یچرا م دانمیو نم دهمیم

 

 !یکه خسته ش یاون قدر بغلم کن میازدواج کن یتوق -

 

 نه؟ییقدر سطح فکرت پا نیتو واقعا ا -

 

 :میگویاز حرص م خندم،پریم یبار عصب نیا

 

دوست پسرش نره سطح  یخونه مجرد یهر دختر -

 نه؟ییفکرش پا

 

دردت باباته  ست،یدرد تو مالحظات و خط قزمزات ن -

 و اون داداش چلغوزت!

@shahregoftegoo



 

 نیبعد ا یمن احترام بزار یبه خانواده  ینگرفت ادی -

 همه مدت؟

 

و  دهدیم هیتک یصندل یبه پشت یعصب کشد،یم عقب

و  شودیتر م کیسوخته اش تار یقهوه ا یچشمها

 :دتریناام

 

اونا  کا؟یخانواده مل یگیم یکدوم خانواده؟ تو به ک -

خانواده باهاش ارامش و  خورن،یبه زندانبان م شتریب

 !یور کرور ترس و نگراننه کر ادیم تیامن

 

 یادیز شیداشت، متاسفانه حرفها قتیبود اما حق تلخ

 یدرست بود، اما من دوستشان داشتم، انها همه 

 من بودند! ییدارا

@shahregoftegoo



 

مگه انتخاب خانواده با خودته؟ اونام  ان،یبس کن ک -

 ...گنیم یزیاگه چ

 

 :کندیو حرفم را قطع م زندیم یپر از تمسخر شخندین

 

اونا اگه  ،یمل ستیخاطر خودته، چون ننگو که ب -

فقط و فقط بخاطر آبرو و تعصبات  گنیم یزیچ

 مسخرشونه!

 

و مسخره  یبا خنده و شوخ شهیمثل هم خواهدیم دلم

رنجش  کیام،  دهیرنج شود،یتمامش کنم اما نم یباز

 یدر اعماق قلبم نفود کرده بود که جز دلخور قیعم

 خودم هم بود! یبرا یدلنگران
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 :داردیرا برم فمیو ک شودیم بلند

 

 !نیتو ماش میبر -
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هر دو عبوس، غرق در هزار فکر  م،ینشست نیماش یتو

که  انیبه رو به رو و ک میربط و با ربط، هر دو زل زد یب

 یو رو شودینگاه من از مقابل کنده م زندیاستارت م

 یعنی انیک یرفتن به خانه  ماند،یرخ بدخلقش م مین

خودم و خانواده ام، و او  ثتیآبرو و ح یرد شدن از رو

 یو تمام مخالفت مرا حمل بر ب فهمدینم فهمد،ینم

 داند! یم یاعتماد

@shahregoftegoo



 

 خان؟! انیک -

 

 یرو یخالکوب ی رهیو خ کشدیم شیبه موها یدست

س بار با ناز و ح نیا زنم،یم شیمجدد صدا شیبازو

 :یشتریب

 

 جان؟ انیک -

 

که جز خر کردن من  زیزبون نر کا،یمل زیزبون نر -

 یچون قطعا م این ا،یآره ن ،یستیبلد ن یچکاریه

 دیکنیم یزندگ یتو کدوم قرن ستیخورمت، معلوم ن

 شماها!
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مخ،  یرو یِشگیبحث هم نیتنگ شده، و ا خلقش

 گرفته: یروان مرا به باز

 

 ان؟یکنم ک تتیاذ خوامیم یکنیچرا فکر م -

 

دستش دور فرمان مشت  کی کند،یقرمز ترمز م پشت

 م،یچشمها یتو زندیزل م گردد،یشده و سمتم برم

 دیشا کنمیو من فکر م ینگاهش پر است از دلخور

 شود،یبزرگ م یجور کی یهم حق دارد، هر کس انیک

و ذاتش متفاوت  تیهم بنا به ترب یاعتقادات هر کس

 است!

 

نه ماهانِ،  یِنه حاج لتیمن دل ینه خو یاینم نکهیا -

دو نفر بود و به باد رفتن سرت اصال  نیا لتیاگه دال
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من و خر فرض نکن به شعور  ،یاومد یطرف منم نم

 !یمل ینکن، تو فقط به من اعتماد ندار نیمنم توه

 

شمار چراغ  هیثان ی رهیو نگاهش خ دیگویرا م نیا

 پنج...چهار... سه... ماند،یقرمز م

 

 داره خب! ییخط قرمزا هیواسه خودش  یکس هر -

 

و من دستم  کندیرا با سرعت از جا م نی... ماشکی...دو

دستش که در حال عوض کردن دنده است  یرا رو

 :گذارمیم

 

 ان؟یک -

 

 خونه؟ یریم -

@shahregoftegoo



 

 ا؟یدر میبر -

 

 پدرش: یب یآن دنده  یرو فتدیکه ب یاز وقت امان

 

 وقت ندارم! -

 

دو کوچه باالتر از خانه  کنم،ینفسم را فوت م کالفه

 :دیگوینگاهم کند م نکهیو بدون ا کندیترمز م
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 به سالمت!-

@shahregoftegoo



 

 یادیاخالق ز کیمزخرف دارم،  یادیعادت بد و ز کی

از من دلخور  یکس دیآ یو نم خواهدیمسخره، دلم نم

اعصابم را  انیک ینباشم، اخمها اگر مقصر یبماند، حت

 میبودم که کمبود محبت ها انیمن با ک زد،یریبه هم م

کنم  دایپ یگاه هیپر شود، تک میها ییرفع شود، تنها

 شیهم برا گرید یزهایکه جز ظاهر و رفت و آمد چ

بودم چون کنارش حالم خوب  انیمهم باشد، من با ک

 بود و دوستش داشتم!

 

 !امیفردا م -

 

 شیتعجب چشمها چرخد،یضرب سمتم م به سرش

 :شودیباعث خنده ام م

 

@shahregoftegoo



 ؟یکپ کرد ه؟یچ -

 

 !انیبگو مرگ ک -

 

بعدم  م،یزنیگپ م م،یخوریادب، دو تا قهوه م یعه، ب -

 خونه، خب؟ یرسونیمن و م

 

 :لهیمردک بدپ خندد،یم

 

 وقت! هی ادین یحله، برو. کس -

 

راه و  شومیم ادهیپ کنم،یم یو خداحافظ زنمیم لبخند

که گرفتم فکر  یمیبه تصم کنمیافتم و جان م یم

 چیه انیکنم ک الیبا خودم خ کنمینکنم، تالش م

مطمئن شود من به او اعتماد کامل  نکهیجز ا یهدف

@shahregoftegoo



 یعطر گلها رسمیماهرخ که م یدارم ندارد، به کوچه 

رفته،  ایمانده  رماهو دانمینم کشم،یرا نفس م اسی

 نم،یب یباالتر م یرا کم نشیو ماش چرخانمیچشم م

 یبا خاله ماهرخ محروم م ینیامشب هم از همنش

 ماندم!

 

استرس  کیبه  کنم،یافتم و به فردا فکر م یم راه

به خانه  زدم،یبا صدف حرف م دیمزخرف، با یکشنده 

بابا مشغول آب دادن به گلها است و ماهان  رسمیکه م

همان ماسماسک به درد  یلب پله نشسته و سرش تو

و هر  کنمی. سالم مدیگویبابا م شهیاست که هم ینخور

آب  وانیل کیدلم  وگرمم بود  کنند،یدو نگاهم م

 .خواستیم یتگر

 

 سالم باباجان. -

@shahregoftegoo



 

اول را که باال  یآمد، پله  یخاک باران خورده م یبو

 :دیآ ینگاه ماهان باال م رومیم

 

 تو؟ یتا االن کجا بود -

 

 !صبور بود برادر جان شودیهم نم شهیهم

 

 به بابا گفتم! -

 

 یصدا روم،یاش پله ها را باال م یمقابل نگاه برزخ و

 :شنومیجرو بحثش را با بابا م

 

 پسر؟ دایجد یکنیم لهیقدر پ نیچرا ا -

 

@shahregoftegoo



 بهش بابا! یرو داد یلیخ ایچون تازگ -

 

نفس سر  کیو  کنمیرا از آب پر م وانیل خندم،یم تلخ

و  کشدینمطول  شتریب قهیجروبحثشان دو دق کشم،یم

 بابا صادق: یشگیهم یدر آخر جمله 

 

 همه کاره! یمن هنوز نمردم که تو شد -

 

و من در  زندیم رونیطبق معمول ماهان از خانه ب و

ماهان  یرا چطور برا رتیمگر تعصب و غ رتمیح

 کردند؟ فیتعر

 

 دارم،یو تلفن همراهم را برم کشمیتخت دراز م یرو

 میکه اگر نبود حرفها یقیرف رم،یگیمونا را م یشماره 

 !شدیغمباد م

@shahregoftegoo
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تو مگه خودت باباتو و اون داداش  ؟یمل یخل شد -

 یمن خودم صدبار رفتم خونه  ؟یشناسیتو نم ریگ

تو اوضاعت فرق داره، هم خودت و  یول نیرام

 و خط قرمزات هم خانوادت! اتتیروح

 

 د،یکوبیسرم طبل م یتو یکیانگار  کرد،یدرد م سرم

مغزم را تکرار  یتو یحوصله نداشتم، مونا هم حرفها

 :کردیم

 

 ما قصدمون ازدواجه مونا! -

@shahregoftegoo



 

 یاز نظر من کار درست اون ،یمن فقط نگرانتم مل -

به عواقب  دی... تو بایول گنیتو م یکه خانواده  ستین

 !یکاراتم فکر کن

 

تخت بلند  یو از رو شنومیبابا را م گفتن کایمل یصدا

 :شومیم

 

 ،یبود شهیکه مثل هم یمرس کنم،یم شیکار هی -

 فعال!

 

 !زمیفعال عز -

 

 کنمیدر را که باز م شوم،یو بلند م کنمیرا قطع م تماس

 :ستادهیپاکت دارو مقابلم ا کیبابا با 

@shahregoftegoo



 

جوشنده و دمنوش  یسر هیببر واسه ماهرخ،  نارویا -

 دم کن بخوره خوبه واسش! یرفتهربار  ه،یاهیگ

 

داشت،  یاهیگ یو داروها جاتیعرق یصادق مغازه  بابا

 :زنمیلبخند م د،یچیپ ینسخه م یکی یو هربار برا

 

 چشم! -

 

و  رمیگیپاکت را م پوشم،یو لباس م گردمیبرم

 :زندیم میبروم که صدا رونیب خواهمیم

 

 !؟کایمل -

 

 :کنمیو منتظر نگاهش م گردمیبرم

@shahregoftegoo



 

 نوه ش بود زود برگرد!اگه  -

 

عقده،  نه،یهم ک دیوجودم حرص است، شا تمام

اگر  یحت ست،ین یهر چه که است حس خوب دانم،ینم

 کیآن خانه  یبمانم، تو شتریماهور هم باشد و من ب

 لیساله هم است و من واقعا دل یشصت و اند رزنیپ

 !فهممیهمه تعصب کورکورانه را نم نیا

 

 :میاکت را دستش بدهم و بگوبرگردم و پ خواهدیم دلم

 

 !دیخودتون ببر -

 

به  زنم،یم رونیبا گفتن چشم از خانه ب شهیمثل هم اما

 یو نگاهم رو زنمیزنگ را م رسمیماهرخ که م یخانه 

@shahregoftegoo



جذابش را از  یکه صدا گرددیپاکت دمنوش ها برم

 :شنومیم فونیآ

 

 !؟دییبفرما -

 

 .کامیمل -

 

 کی شوم،یانه مو من وارد خ شودیباز م یکیبا ت در

کننده،  جیگ یعطر مردانه  کیآمد،  یم یخاص یبو

و ماهور جلو  رومیپله هارا باال م داد،یهم نم لیوان یبو

 :دیآ یم
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که داشت با تلفن  شنومیخاله ماهرخ را م یصدا

اما مودب  یدج شهیماهور هم مثل هم کرد،یصحبت م

خجالت زده جواب  کند،یو سالم م کندینگاهم م

و من با گفتن بااجازه  رودیعقب م دهم،یسالمش را م

 ماند،یکنار مبل م تاریگ خینگاهم م شوم،یوارد خانه م

دوست  تاریچقدر ساز زدن را دوست داشتم، چقدر گ

 لیدل کیرا به هزار و  قیداشتم و چقدر تمام عال

 ته بودم!احمقانه کنار گذاش

 

بغل  یو دستش را برا کندیماهرخ نگاهم م خاله

تلفن را نگه  گرشیو با دست د کندیگرفتنم باز م

و  نمینش یتخت م یکنارش رو دهد،یداشته و گوش م

روزها سرحال  نیاندازد، ا یاو دستش را دور شانه ام م

@shahregoftegoo



را از  یهر آدم خوشبخت ییتر بود، به قول خودش تنها

 !کردیزده م یخوش

 

و ماهرخ  شودیحرف وارد آشپزخانه م یب اهورم

 :دیگویم

 

قدر به پر و  نیتهران، توهم ا گردهیفردا انگار برم -

 تونهیمادر، بزرگ شده خودش م چیبچه نپ نیا یپا

 یکنیم لهیپ یه هیچ ش،یواسه زندگ رهیبگ میتصم

 !؟یکنیاعصاب خودت و اون و خرد م

 

 ی هریو من همچنان نگاهم خ دهدیهم گوش م باز

 است: تاریگ

 

@shahregoftegoo



حال و روز مادر؟ شماها هر وقت  نیبا ا امیمن کجا ب -

فعال مراقب بهار باش تا  د،ییایکمترشد ب اتونیگرفتار

آخرشو، باشه مادر،  یماه ها نیبگذرونه ا دخدایبه ام

 خدافظ!

 

از  یچا ینیو همزمان ماهور با س کندیرا قطع م تماس

اما او انگار  زنمیلبخند م د،یآ یم رونیآشپزخانه ب

 نیهم شهیندارد، هم یخاص رییتغ چیصورتش کال ه

واکنش و لبخند و اخم فقط نگاه  یو ب یطور جد

 :کندیم

 

 !دیدیممنون چرا زحمت کش -

 

 !کنمیخواهش م -

 

@shahregoftegoo



 ادیو من تازه  ندینش یمبل مقابل تخت خاله م یرو

افتم، آن را سمت خاله ماهرخ  یدستم م یپاکت تو

 :رمیگیم

 

که  کنمیباباصادق داد، خودم هرروز دم م نارویا -

 !دیبخور

 

 صادق؟ -

 

گاهش عادت  یگاه و ب یها یحواس پرت نیبه ا من

خاطره ثبت  کندیکه جان م یمغز نیکرده بودم، به ا

را داشت که  نیا ییتوانا گذاشتیکند و پا که به سن م

 هیاز ثان یزود همان خاطره ها و آدمها را در کثر یلیخ

 بود! ینعمت بزرگ یفراموش یو خب گاه ببرد، ادیاز 

 

@shahregoftegoo



پدر و  یفراموش کنم جا خواستیدلم م یلیمن خ مثال

 ریخانه دارم که هر حرکتم را ز یبرادر دو نگهبان تو

 کیو هدف کم کم دارند  دینظر دارند و از منِ پر از ام

 !سازندیدختر پر از عقده و حسرت م

 

 نجایاال ااحمقانه که اگر ح یها یدختر پر از لجباز کی

نشسته و به حرف پدرش گوش نداده و پاکت داروهارا 

 یتنها لجباز لشینداده و زود به خانه برنگشته، دل

 !یخروار خستگ کیاست و 
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 :شودینگران سمتش خم م ماهور

@shahregoftegoo



 

 ؟یماه؟ داروهات و خورد یب یب -

 

 ود تلفن کرد آره؟مادرت ب -

 

ماِه  یب یب زنم،یمن هم لبخند م زند،یلبخند م ماهور

تا خاطرات ثبت شده  دیجنگ یو م کندیماهور جان م

 با خودش نبرد: یتمام عمرش را فراموش ی

 

 ماه! یب یآره ب -

 

و دانه دانه نگاهشان  ردیگیرا از دستش م پاکت

 :کندیخسته نگاهم م یماهرخ با چشمها کند،یم

 

 تو بخور مادر! یاچ -

@shahregoftegoo



 

و نگاهم  برم،یم میو سمت لبها دارمیرا برم یچا فنجان

 یاش م یبلند و پر و مشک یمژه ها ی رهیخ اریاخت یب

 نیمانده، خدا اگر ا رهیخ شیپاها یماند که به پاکت رو

 یصدا وقت گذاشته برا نیمژه ها و ا نیا یقدر که برا

م وقت من ه یخانواده ا ی دهیدرست کردن افکار پوس

 داشتم. یاالن حال بهتر دیشا گذاشتیم

 

بلند  گردانم،یبرم ینیس یو تو خورمیرا م یچا

 :دیگویو خاله م دیآ ینگاه جفتشان باال م شوم،یم

 

دورهم  کمی نیجان؟ بش یمل یکنیم یبیچرا غر -

 ماهور از خودمونه مادر! میباش

 

@shahregoftegoo



جناب خوش  نیا میپرده بگو یرک و ب خواستیم دلم

است که جو هر  یو زمخت و جد خیر صدا آن قد

 یآن قدر که نفست باال نم کندیم نیرا سنگ یجمع

 :دیآ

 

 برم بخوابم، بااجازه! دیمنم با روقته،یممنون خاله، د -

 

 بده مادر! رتونیاز پدرت تشکر کن، خدا خ -

 

اتاق که رد  یجلو کنم،ازیم یو خداحافظ زنمیم لبخند

 راهنشیپ یرو یرا به چوب لباس دمیکاله سف شومیم

و  گردمیبرم د،یآ یهمراهم م کنمیحس م نم،یب یم

 :کنمینگاهش م

 

 !دییشما، بفرما دیزحمت نکش -

@shahregoftegoo



 

 !ستین یزحمت -

 

از حال آن پرنده هم بپرسم اما آن قدر  خواستمیم

خفه  دهمیم هیکه ترج دهدیو سرد جواب م یجد

همان پله ها  ی، رو رومیم نییرا پا اطیح یشوم، پله ها

 :گردمیبرم رسمیبه در که م ده،ستایا

 

 خدافظ! -

 

آمد، و تمام  یم اسی یبو دهد،یسرش را تکان م تنها

و در  رومیم رونیمرد را شست و برد، ب نیا یحس منف

 ظیاخم غل کیماهان با  رسمیبندم، به خانه که م یرا م

 :ستادهیوسط سالن ا

 

@shahregoftegoo



 آره؟ یمثال زود اومد -
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کردن  یبا امر و نه کندیماهان فکر م رد،یگیام م خنده

هم  دیشا شود،یمرد م شود،یآقا م شود،یبه من بزرگ م

قهرمان است که من را از  کیخودش  ماریذهن ب یتو

و دست آخر مدال خوش  دهدیها نجات م یدیپل

ن بابا قران خواند یاندازند، صدا یرا گردنش م یرتیغ

کردن خسته شده  اعاتآمد و من از مر یاز اتاق م

 :کردمیخانه را حفظ م نیآرامش ا دیبودم اما، با

 

@shahregoftegoo



بنده خدا  یاگه بدون شستمیخاله رو م یداشتم ظرفا -

 چقدر کار داشت!

 

 :تیپر از اخم و عصبان د،یآ یم جلو

 

 کارس؟یمگه چ کهیاون مرت -

 

 شه؟که اون بلدبا یظرف بشور یمگه توبلد -

 

 هیاونجاس بعد تو  ریاون اون نکن واسه منا، اون خرپ -

پس فردا  یاز خودته، دوست دار ؟کرمیربعِ اونجا موند

چاک و دهن؟ بگن دختره  یمردم ب نیا ارنیحرف در ب

ماهرخ خانوم موس موس نوه  یرفت زرت زرت خونه 

 ش؟
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 :خواندیبلندتر م بابا

 

 ..."اال ربکما تکذبان یفبا"

 

مثل همان  ییمثل قطار، و صدا کشد،یم سوت مغزم

 نیا چد،یپ یمخ شلوغم م یتو لیر یحرکت قطار رو

سن کم از کجا  نیرا با ا یو بددل ینیهمه سوظن و بدب

 آورده بود!؟

 

 هیدر و همسا یور یتو و در ضیبه ذهن مر یمن کار -

 !دمیندارم، مهم خودمم که رو سف

 

 !؟میرو ندارمگه ما آب ،یندار یکار یخوریتو گوه م -

 

 کالفه: ،یعصب خندم،یم

@shahregoftegoo



 

 ماهان! یحرف بزن ینجوریبا من ا یحق ندار -

 

 یآبرو ریبگ ادی زنم،یمن هر جور دلم بخواد حرف م -

 یپسره هست حق ندار نیتا ا گمید ،یمارو شخم نزن

 ماهرخ! یخونه  یبر

 

بابا صادق خودش گفت  ؟یکردم روان کاریمگه من چ -

 وسط!؟ نیا یگیم ی. تو چبرم داروهارو بدم خاله

 

و  رومیقدم عقب م کیام،  نهیتخت س زندیخشم م با

 :رمیگیاز درد لبم را گاز م

 

در داروهارو بده و  یبابا صادقت نگفت همون جلو -

 ا؟یب

@shahregoftegoo



 

 گمشو کنار! ،یکردن لهیو پ ردادنیتو فقط دنبال گ -

 

 چه خبرتونه!؟ -

 

 اهدخویو من دلم م میگردیدو سمت بابا صادق برم هر

 بکوبم: واریاز دست جفتشان سرم را به د

 

 کا؟یمل یکرد ریچرا د -

 

 کردمیفکر م شود،یحد گشاد م نیتا اخر میچشمها

و گوشزد کند من زنده ام و  ردیماهان را بگ ی قهیاالن 

 جهت! یرا باال نبر ب تیتو صدا

 

 خب، ماهان پسر است و... اما

@shahregoftegoo



 

االن  دم،کریخاله رو م یکارا کمیگفتم که، داشتم  -

 !دیبابا؟ توروخدا بس کن نیآسمون اومده زم

 

توجه وارد اتاق  یو من ب زندیغر م رلبیز ماهان

تلفن  زند،یکه با مشت به در م شنومیم شوم،یم

 نوشته: انیک دارم،یهمراهم را برم

 

روز  هیصبرانه منتظرم فردا بشه و بتونم باهات  یب -

 بسازم! ییایرو
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*** 

 

که  یقرار یقدر پر بودم از استرس و دلهره و ب آن

 !شدمیانگار داشتم مرتکب قتل م

 

مضحک و خنده دار بود،  میبرا زیدار بود، همه چ خنده

حس گناه و استرس بودم که در  زیمن آن قدر لبر

 و بردمیام نم یو جوان یاز زندگ یلذت چیه قتیحق

 ایزده ام توسط ماهان  انهیمغز مور یبارها در هزارتو

 !شدمیبابا صادق کشته م

 

 یآدرسش را داده بود م انیکه ک یخانه ا یجلو

زنگ را که  رود،یو سمت زنگ م لرزدیدستم م ستم،یا

را  انیسرحال ک یکه صدا کشدیطول نم ادیز زنمیم

 :شنومیم

@shahregoftegoo



 

 همونجا اومدم! سایوا -

 

 چرا؟ -

 

 !نیپات بزنم زم یجلو ارمیب دم،یرگوسفند خ -

 

 :خندمیم

 

 بازکن درو! ،یخل یلیخ -

 

و من هنوز مرددم، حق با صدف  شودیباز م یکیبا ت در

بار آمده بودم، فارغ از اخالق و  یگریبود، من جور د

اعتقادات ماهان و باباصادق، من خودم آن قدرها که 

 ینبودم، حس خوب یدختر راحت و آزاد کردمیم الیخ

@shahregoftegoo



 یرا برا انیخانه ندارم، اما من ک نیم به حضورم در اه

قانع کردن  یبرا نیو هم خواستم،یم یعمر زندگ کی

 بود! یخودم کاف

 

پنج را  یطبقه  یدکمه  شومیآسانسور که م وارد

و  کنمینگاه م نهییآ یام تو دهیو به خود رنگ پر زنمیم

نکند  خورد،یمثل خوره مغزم را م یفکر کیمدام 

کرده باشد، نکند بابا صادق دنبالم آمده  بمیقماهان تع

را  انیو ک رومیم رونیب کندیباشد،آسانسور که توقف م

و  یست رکاب کی ستاده،یا ظرمدر منت یجلو نمیب یم

حالم  لیهم تن کرده بود و عطر وان یشلوارک سرمه ا

 :کندیرا بدتر م

 

 خانوم!؟ یاحوال مل -

 

@shahregoftegoo



م نبودم، من بودن را دوست نداشتم، دست خود نجایا

باز دختر حاج صادق مودت بودم،  کردمیم یهر کار

 برگشت! شدیکاش م

 

 ؟ییتنها -

 

 رد،یگیخودم عقم م یو من از سوال مسخره  خندد،یم

 شوم،یداخل خانه که م کشد،یو م ردیگیمچ دستم را م

 قایدق فهممیم م،ییآ یبندد، به خودم که م یدر را که م

 کجا هستم و چه کرده ام!

 

 طنتیش توانمینم یحت گریکه د ستیخودم ن دست

 اد،یاست و احساس گناه من ز نیکنم، بخندم، جو سنگ

و  دیآ یجلو م کند،یکمرم قفل م یرا تو شیدستها

 چسبد،قلبمیم یلعنت یکمرم به همان در بسته 

@shahregoftegoo



آورد  یسرش را جلوتر م کوبد،یام م نهیبه س انهیوحش

 د،ییبو یم بوسد،یم چسباند،یرا به گردنم م شیو لبها

 شهیتجربه ها هم نیاول کند،یم خیلرزد و  یو تن من م

ضد و  میخاص بوده و پر از لذت، اما من تمام حس ها

خانه  یتو نجا،یا قایدق دمیفهمیبود، من اصال نم ضینق

 کردم،یم یمرد که فعال هم نامحرم بود چه غلط نیا ی

 :میچشمها یتو زندیزل م کشدیسرش را عقب م

 

 ؟یه اومدبالخر یدید -

 

 اندازد: یسرم م یو شالم را از رو بردیجلو م دست

 

 !اتمیچتر نیعاشق ا -

 

@shahregoftegoo



 یب یچشمها یماهان و باباصادق از جلو ریتصو چرا

 رفت؟یپدرم کنار نم

 

 !یپسندیخونتو م نیچرا ماتت برده؟ برو بب ه؟یچ -

 

و  زدیریرا ببوسد، دلم م میآورد تا لبها یم سرجلو

بار اولش  نکهینه ا گذارم،یاش م نهیس یرا رو میدستها

از بعدش  ،یخلوت لعنت نیباشد نه، اما من در ا

 :ترسمیم

 

 !؟یدیآب م وانیل هی -

 

 یعنیکه  کندینگاهم م یجور کی کشد،یم عقب

 یها یمسخره باز نیجمع کن ا یعنیاخرش چه؟ که 

 را! شیدو هزار سال پ

@shahregoftegoo



 

 !میآب ندار -

 

 شیلبها دمیفقط فهم ،یشوخ ایگفت  یجد دمینفهم

و  دیبوس یو طوالن قیداغم گذاشت و عم یلبها یرا رو

کمرم محکم ترشد ومن دلم  یتو شیدستها یه

تمام راه امده را بدوم و برگردم، اما مثل  خواستیم

 شده بود! رید نکهیا
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و  دیکشیم غیجسرم  یانگار مدام و پشت هم تو یکس

را سخت گرفته بودم، و  یمن همه چ کرد،یمواخذه م

 گرفت. ینشات م تمیاز ترب دیشا نیا

 

 تو؟ یقدر معذب نیچرا ا ؟یمل هیچ -

 

ام،  دهیترس کردیفکر م دینبا ،یزورک زنم،یم لبخند

و هراس ته دلم  یاعتماد یب یجور کی دیفهمیم دینبا

وبحث را از سر و باز جر دیفهمیم دیلرزاند، نبا یرا م

 یتنها آدم انیرا دوست داشتم، ک انیمن ک گرفت،یم

 نیشکل ماهان و بابا نبود، و هم د،یفهمیبود که مرا م

 بود! یافتمام عمرم ک یبرا

 

 .ارمیواست آب ب نیبش ایب -

 

@shahregoftegoo



 نیاول یو من رو رودیته سالن م یآشپزخانه  سمت

 یو به ب کشم،یم قیعم ینفس ها نم،ینش یمبل م

شربت  وانیل کیکه با  انیک خندم،یخودم م یتجربگ

و دلم انگار  خوردیتلفن همراهم زنگ م دیآ یسمتم م

 .کندیسقوط م یبلند کیاز 

 

 یرا رو وانیل انیو ک کشمیم رونیب فمیرا از ک یگوش

 :ندینش یو م گذاردیمقابلم م زیم

 

 !؟هیک -

 

 یلرزاند، قلبم رو یماهان چهارستون بدنم را م اسم

 کنمیکوبد، و مدام فکر م یلت ممکن محا نیتندتر

 قبمیتع یجد یدر باشد، نکند جد نینکند پشت هم

 کرده باشد، تمام تنم از استرس عرق کرده:

@shahregoftegoo



 

 ماهانِ! -

 

 داداشته! ستیکه ن لیخب جواب بده، عزرائ -

 

آب دهانم را قورت  شود،یکنده م شیدارد از جا دلم

 فهمدیچه م انینلرزد. ک میصدا کنمیو جان م دهمیم

 :دهمیجواب م گذرد،یکه نم ییمغز من چه فکرها یتو

 

 سالم. -

 

 ؟ییکجا ک،یعل -

 

و  م،یحرف نزده بود گریکه بحثمان شد د شبید از

 چرا زنگ زده بود: قایدق دانمیحاال نم

@shahregoftegoo



 

 تخت! التیخ ستمیماهرخ ن یخونه  -

 

شارژر منو کدوم  نیا ؟یآدم شد ،ینداز یم کهیت -

 ؟یگذاشت یگور

 

 :دهمیم رونیس شده ام را بحب نفس

 

 اتاق. یکشو یتو -

 

 !؟ییکجا ینگفت -

 

اش را ماساژ  یشانیکه کالفه پ کنمیرا نگاه م انیک

 :دهدیم

 

@shahregoftegoo



 فعال. گه،ید امیدوستم، م یخونه  -

 

 انیک ز،یم یاندازم رو یو م کنمیرا قطع م یگوش

 :ردیگیرا سمتم م وانیل

 

 حرص نخور عشقم. -

 

 نجا؟یخودته ا یخونه  -

 

 ؟یپسند یاجارس، م -

 

 نوشم: یجرعه م کیو  رمیگیرا م وانیل

 

 و خوشگله. یاهوم، نقل -

 

@shahregoftegoo
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 زیم یرا رو وانیو ل نوشمیاز شربت را م گرید یکم

 :شودیتر م ظیغل لیوان یو بو کنمینگاهش م گذارم،یم

 

 !؟یبه خانوادت گفت یزیدر مورد من چ -

 

 یرو دهدیو لم م ردیگیم یگردنش را به باز یتو ریزنج

 خوانمیم شیاز چشمها کند،ینگاهم م میمبل، مستق

 :خواهدیبحث را نم نیدلش در حال حاضر ا

 

 کمیقرار شد  گهیگفتم،د ییزایچ هیآره، سربسته  -

 خودمو جمع و جور کنم و برسم خدمتتون.

@shahregoftegoo



 

نامعلوم و  ی ندهیآ کیلم از و مسلما د زنم،یم لبخند

و  ردیگیمچ دستم را م رد،یگیبرخورد بابا صادق م

و  شیپاها یرو شومیم دهیاراده کش یو من ب کشد،یم

 :کندیرا مرتب م میها یچتر نم،ینش یم

 

 کا؟یمل یستیراحت ن نجایا -

 

 راحت باشم اما... خواستیم دلم

 

 دلشوره دارم. کمیفقط  -

 

 بوسد: یبم را مل یگوشه  زند،یم لبخند

 

 تو دوست دارم! یتجربگ یب ،یچون بکر -

@shahregoftegoo



 

از امروز به بعد  دیشا ،یاما تصنع زنم،یهم لبخند م من

 یتجربه نبودم، خانه اش پر از انرژ یب گریمن هم د

 یقهوه ا ایاست  اهیس ای لشیاست، تمام وسا یمنف

بد  یاست، سرم را از حجم حس ها ریسوخته، دلگ

 :مگذاریشانه اش م یرو

 

 کردم! انتیبه اعتماد بابام خ کنمیهمش حس م -

 

عصبم  یو آرام رگ ها گذاردیرا پشت گردنم م دستش

 ادیز یهمانجا که از فشار عصب دهد،یرا ماساژ م

 :دیکشیرمیت

 

@shahregoftegoo



بارم  هیکه  یایگفتم ب ،یمل یریگیسخت م یلیخ -

 م،یخلوت کن م،یباش نجایا نمایپارک و کافه و س یجا

 انته؟یجاش خک نیا م،یگپ بزن

 

 :زندیام م ینیب ریز لیوان یو بو کشمیم قیعم نفس

 

 ؟یکنیتو عوض نم یعطر کوفت نیچرا ا -

 

خنده اش را با حرص  رم،یسرم را باال بگ کندیم وادارم

 :کندیکنترل م

 

دخترا اول  یبابا همه  ؟یهست یتو چه جور دختر -

 !شنیعطر طرفشون م یعاشق بو

 

 دخترا فرق دارم! یمن با همه  یخودت گفت -

@shahregoftegoo



 

خفه  غیو من ج ردیگیم یگردنم را گاز محکم خندد،یم

 :شومیو بلند م کشمیم یا

 

 !یخل یلیخ -

 

 !ارمیو ب ییرایتراس تا من بساط پذ یبرو تو -

 

*** 

 ️❤دیتازه وارد خوش اومد دوستان
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و  مینشست یمصنوع یچمن ها یتراس، رو یتو

مقابلمان را با خنده  ینیریو ش وهیهزارجور تنقالت و م

و من  میگفتند خورد ییایرو ی ندهیو گپ زدن و از ا

هراس داشتم  نجایقدر از آمدن به ا نیفکر کردم چرا ا

 مرا به اتاق خوابش هم دعوت نکرد! یحت انیک یوقت

 

بودم و با چمن ها گذاشته  یالک زده ام را رو یپاها

هم  انیکه ک گرفتمیعکس م یدستم با گوش یماگ تو

گذاشت، بلند  میبزرگ و مردانه اش را کنار پاها یپاها

 و گفتم: دمیخند

 

داره که من عکسم  یا یپاها چه خوشگل نیآخه ا -

 رم؟یبگ

 

@shahregoftegoo



اش  نهیس یمن ، سرم را محکم تو یاو با خنده  و

، و دست بود دهیرا بوس میموها یفشار داده بود و رو

و محترمانه مرا تا چند  یمیاخر همان قدر گرم و صم

 کوچه باالتر از خانه مان رساند و برگشت!

 

 کردمیو فکر م زدمیحاال من داشتم کوچه را قدم م و

 کند،چقدریآدم مطمئن دلگرمت م کیچقدر داشتن 

 شیرا خراب نکند. و من پ تیباورها یخوب است کس

خوش گذشته  انیکخودم اعتراف کردم امروز کنار 

 یام، باز هم چند ساعت یلعنت یبود، با تمام دلشوره ها

 زهایچ یلیمرا از خ که یکنار مرد زیرا فارغ از همه چ

از آن خلوت و  نکهیدور کرده بود وقت گذراندم بدون ا

 سواستفاده کرده باشد! ییتنها
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 میلباس ها ست،ین یاز کس یخبر رسمیخانه که م به

وارد  کنم،یر درست کردن شام مو فک کنمیرا عوض م

 یو مشغول درست کردن ماکارون شومیآشپزخانه م

اسم  دنیبا د خورد،یکه تلفن همراهم زنگ م شومیم

 :دهمیمونا جواب م

 

 سالم عرض شد. -

 

عکستون و  یزود نیپسره به هم نیسالم و مرض، ا -

 که! نستایپست کرد ا

 

قب ع رودیو آخم به هوا م خوردیبه قابلمه م دستم

 :رمیگیو انگشتم را به دهان م رومیم

 

 .دهیمن و به باد فنا م اشیآخر با کله خر باز یعنی -

@shahregoftegoo



 

بود  کینده باد فنا خوبه، چقدر ش گهید زیبه چ -

 !ایکرد یعکستون، دلبر

 

 :خندمیحوصله م یب

 

استرسش و  یبدم پاکش کنه، حوصله  امیبرم پ -

 ندارم واقعا.

 

 شدیکن چ فیول کن، تعراون و داره آخه،  یبابا ک -

 خوب بود؟ یامروز؟ همه چ

 

 :دهمیو جواب م زمیریظرف م یقاشق رب را تو چند

 

 آره، خوش گذشت واقعا! -

@shahregoftegoo



 

 یبا مونا خداحافظ شنومیرا که م اطیدر ح یصدا

بابا صادق خسته و  روم،یم رونیو از آشپزخانه ب کنمیم

 :رومیجلو م شود،یپکر وارد خانه م

 

 د؟یمسجد نرفت د،یسالم خسته نباش -

 

از کمردردش  یو آخ پر درد ندینش یمبل م یرو

 :دیگویم

 

بودم، برو حاضرشو با آقا ماهور برو شب و  مارستانیب -

 ماهرخ بمون. شیپ

 

 :رومیطاقت جلو م یو ب دهیترس

 

@shahregoftegoo



 مگه خاله؟ شدهیچ -

 

خدا،  یرفته باال، خون دماغ شده بنده  ادیفشارش ز -

خسته  رهیپسرم از صبح درگ نیبمونه، ا دیامشب و با

 خانوم باشه راحتره. هیشده، ماهرخم 

 

 االن خوبه؟ د؟یچرا زودتر به من خبرنداد ،یوا یا -
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 ینیو ب شودیم دهیبابا صادق سمت آشپزخانه کش نگاه

 :شودیاش جمع م

 

@shahregoftegoo



 ه؟یچ یبو -

 

 ریز شوم،یو وارد آشپزخانه م میگو یم یکالفه ا یوا

 :گردمیو برم کنمیگاز را خاموش م

 

 آماده شم. رمیم -

 

 میو لباس ها شومیوارد اتاق م یغصه و هزار دلنگران با

 دارمیو تلفن همراهم را هم برم فی، ک کنمیرا عوض م

 :زندیم میبابا صادق خسته و ناچار صدا روم،یم رونیو ب

 

 کا؟یمل -

 

 :دهمیجواب م پوشمیرا م میکه کفش هاطور  همان

 

@shahregoftegoo



 ؟ییجونم بابا -

 

 یتا برس نیسنگ و رنگ ،ینیشیعقب م یصندل -

 ؟یمتوجه شد د،یزنیحرف اضافه هم نم مارستان،یب

 

 یوا ینشستم؟ ا یعقب م یام گرفته بود، صندل خنده

همه  نیاز ا یوا یافکار حال بهم زن، ا نیاز ا

 کننده: وانهید تیحساس

 

 .رفتمیا اسنپ مخب من ب -

 

 مانده: یستیرودربا یاست تو معلوم

 

@shahregoftegoo



پسره، اول که گفت خودم  نیبابا من گفتم به ا -

 شتریدنبالشون که ب امیبعدم گفت پس خودم م مونمیم

 برو حاال منتظره. د،یفتیتو زحمت ن

 

اگر  دانمینم خورم،یو خنده ام را م میگویم یچشم

 .شدیماهان بود عکس العملش چه م

 

 یصندل یسرش را به پشت نمیبیم رسمیچه مکو به

بارد،  یم یبسته، از صورتش خستگداده و چشم هیتک

خودش  شیاگر پ کنمیو فکر م کنمیدر عقب را باز م

و با  نمینش یمن است چه؟ م یفکر کند مگر راننده 

آرام  گردد،یو به عقب برم کندیبستن در چشم باز م

 :میگویم

 

 خاله خوبه؟ د؟یسالم، خوب -

@shahregoftegoo



 

زحمت  یسالم، بهتره خداروشکر.شرمنده تو -

 .دیافتاد

 

 .دیدادیکاش زودتر بهم خبرم فس،ینه بابا وظ -

 

 :زندیم استارت

 

 شمارتون و نداشتم. -

 

 یبرا یحرف چیو من ه کندیحرکت م خورم،یم جا

 یتو شیو صدا کندیگفتن ندارم، ضبط را روشن م

 :چدیپ یم نیماش

 

  یندفردا ما یشب منتظرِ وعده  همه

@shahregoftegoo



 یهر پنجره مشغولِ تماشا ماند پشت

 

 نفر گفت بمان چشم براهش ز سفر کی

 یگفتند نمان منتظر، اما ماند همه

 

 از دل و رازش خبر آورد تو را  مینس تا

 یز سخن وا ماند یغنچه شکفت کی همچو

 

آرامش داشت، غم داشت، درد  شیگرفت، صدا دلم

هم تا دلت  ییبایهم داشت، ز یداشت، دلخوش

 :کنمیو گوش م دهمیم هیخواهد، سرم را به پنحره تکب

 

 خلوت کن یبا خود نظر نهیدر آ گاه

 یعمرت ز کف، از قافله اش جا ماند رفت

 

@shahregoftegoo



 تُنگ ییعمر به تنها یهمه  ینکرد خو

 یماند ایاز آن عمر که در حسرت در فیح

 

 ستیتو ن ادی یشب عشق کس یاهویه در

 !؟یجا ماند نیکه ا دِیبه ام چاره؟یب دِل

 

 من دور و برت را بنگر  یدل ساده  یا

 !یخودش رفت . . . تو تنها ماند اریکه با  هر
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 .کشدیرا باال م شهیو ش کندیرا خاموش م ضبط

@shahregoftegoo



بودم از سر و  انیبود و سکوت، اگر کنار ک سکوت

 شیدست کم دلدار یحت ایو  رفتمیکولش باال م

سبک تر کنم، اما  یرا کم نیجو سنگ نیتا ا دادمیم

خودت  شودیمرد، نم نیقبل ترها هم گفته بودم، کنار ا

است که تو ناخوداگاه  یو جد نیآن قدر سنگ ،یباش

 .یشویکم حرف م ،یشویمظلوم م ،یشویساکت م

 

شده بود که من ندونم خانومِ  یطور نیقبال هم ا -

 !؟کایمل

 

و سمتش  شودیاز مرد و زن موتور سوار کنده م نگاهم

 فهمدیم کنمیو فکر م کندینگاهم م نهییاز آ چرخد،یم

سوالش نشده بودم از بس که  یمتوجه  زنم،یم جیگ

 خاله ماهرخ. یبرا یافکارم و نگران یغرق بودم تو

 

@shahregoftegoo



شده بود که من  ینطوریماه قبالم ا یب یب دمیپرس -

 ندونم؟

 

 یمغرور و تلخ یه چهره وج چینداشت، به ه اخم

جذبه و ابهت  کیپر بود از  تشینداشت، اما جد

و راحت  کردیم ادیمردانه، که ناخوداگاه اعتمادت را ز

 بودنت را محدود:

 

اما با قرص کنترل  رفتیفشارشون باال م یعنینه،  -

 .اصال شدنیخون دماغ نم شد،یم

 

 :کندیلب زمزمه م ریز شنومیم

 

 .خورهیاز بس حرص همه رو م -

 

@shahregoftegoo



از  یقرمز بود، خستگ یپر از رگه ها شیچشمها

 :دیبار یگرفته اش م یو صدا ختهیبهم ر یموها

 

هستن، نگران  یا یخاله ماهرخ زن قو شن،یخوب م -

 .دینباش

 

از جواب دادن به من  خوردیهمراهش که زنگ م تلفن

و  داردیداشبورد برم یرا از رو یگوش شود،یمنصرف م

 :دهدیبا مکث جواب م

 

 امر؟ -

 

اما  د،یگو یاست و چه م یپشت خط چه کس دانمینم

 :خنددیم یمصنوع ادیکوتاه و ز

 

@shahregoftegoo



کالردشت  شهیاما مگه م امیاره خب، قرار بود ب -

 ؟یو راحت دل بکن یماه باش یب یکنار ب ،یباش

 

شانه  یرا رو یو گوش کندیترمز م مارستانیب یجلو

 :گرددیگذارد و سمتم برم یاش م

 

اسم  م،یجابه جاش خوامیگفتم م یبه نگهبانشما برو، -

 حله. دیو بگ ضیمر

 

 چشم. -

 

 میشوم که آرام صدا ادهیپ خواهمیو م کنمیرا باز م در

 :زندیم

 

 !؟کایخانومِ مل -

@shahregoftegoo



 

 :زدیم میصدا بیچقدر عج گردم،یبرم

 

 د؟یشام خورد -

 

 .ستمیگرسنه ن -

 

بندم، ان قدر خسته بودم و  یو در را م شومیم ادهیپ و

 یامروز و امشب که فراموش کردم بپرسم طبقه  جیگ

 چند و اتاق چند؟
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@shahregoftegoo



*** 

 

 یخاله ماهرخ نشسته بودم و دست گرمش را تو کنار

سوز  یسردم گرفته بودم، هوا امشب کم یدستها

که کرد  یداشت، آن قدر خاله ماهرخ اظهار شرمندگ

گرم شد و خوابش برد، تلفن  شیکم کم چشمها

 امیپ نستاگرامیا یاز ماهور تو کنم،یهمراهم را چک م

 نوشته بود: کنم،یداشتم، متعجب بازش م

 

 دییایب مارستانم،یب اطیح یبراتون غذا گرفتم، تو -

 .دیریبگ

 

پنج  یبرا امیشماره ام را نداشت، پ رد،یگیام م خنده

 یخاله را م یو رو شومیند مبود، ارام بل شیپ قهیدق

 رسمیکه م مارستانیب اطیبه ح روم،یم رونیاندازم و ب

@shahregoftegoo



پاکت هم  کینشسته و  مکتین یرو چرخانم،یچشم م

 :رومیدستش بود، خجالت زده جلو م یتو

 

اتاق خاله هم غذا  یتو ست،یمن که گفتم گرسنم ن -

 بود.

 

 که خوردن نداره خانوم. مارستانیب یغذاها -

 

مرد  نیاصال کنار ا داد،یم یبگیغر یتنش بوگف خانوم

 چیمعذب بودن بود و بس، ساندو یکه داشت یتنها حس

 :ردیگیرا سمتم م

 

 .دیدوست دار یچ دونستمینم -

 

 .دیخسته ا دیبخواب دیبر گهیممنون. شما د -

@shahregoftegoo



 

 ماه خواب بود؟ یب یب رم،یمو بخورم م چیساندو -

 

 :کشمیو هوا را نفس م نمینش یم مکتین یرو

 

 بله. -

 

 یتو چیبه ساندو یو او گاز محکم شودیم سکوت

را  چیساندو شود،یم کیتحر میاشتها زند،یدستش م

 :دیگویکه م زنمیم یکیآورم و گاز کوچ یباال م

 

 فیکث یلیفراموش نکردم کاله تون و بدم منتها خ -

بود،  دیشده بود، با شستنم رفع و رجوع نشد چون سف

 .کنمیم میدتق خرمیوقت کنم مثلش و م

 

@shahregoftegoo



اگر  کنمیو من فکر م رد،یگینوشابه را سمتم م یقوط

سر من  ییچه بال قایبودند دق نجایبابا صادق ا ایماهان 

 آمد؟ یم

 

 نداشت بابا،مستاجر توش کجا رفت؟ یقابل -

 

و سرش را سمت  دهدیدهانش را قورت م یتو ی لقمه

 :ردیگیآسمان م

 

 .حالش که خوب شد رفت -

 

گردنبندش  یز عکس آن دختر روا خواستیم دلم

 یبه تو ربط دیکشیم غیسرم ج یتو یبپرسم اما کس

 ندارد!

 

@shahregoftegoo
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*** 

 

ماندم و  داریسر خاله ماهرخ ب یرا تا صبح باال شب

خودم را با تلفن همراهم سرگرم کردم، پرستار هم 

گرفت و خداروشکر نرمال بود، فشارش را  یچندبار

 نهیصبح بود که پزشکش آمد و معا 10 کیساعت نزد

 زیاش کرد، و دست آخر با نوشتن نسخه و تجو

 داد.  صیترخ یاجازه  شیداروها

 

را انجام بدهد و من  صشیترخ یرفته بود کارها ماهور

 را بپوشد: شیخاله ماهرخ لباس ها کردمیکمک م

@shahregoftegoo



 

چه  دونمیجان، نم کایمل یتو زحمت افتاد یلیخ -

 جبران کنم مادر. یجور

 

حسرت  کیاز جنس حسرت،  یزدم، لبخند لبخند

 ماهرخ: هیشب یپررنگ بابت نداشتن مادر

 

 خاله. دمیمو انجام م فهیمن فقط دارم وظ -

 

 یتو یو ماهور با برگه  شودیاتمام حرفم در باز م با

 یرو ینگاهش لحظه ا شود،یدستش وارد اتاق م

 :دیآ یجلو م ند،ینش یخوابم م جیسته و گخ یچشمها

 

 شرمندم خانوم. یلیمن خ -

 

@shahregoftegoo



دوست  ینیسنگ نیبه ا یوقت و هرگز مرد چیه

 نیسالش بود بس که اخالقش سنگ 50نداشتم، انگار 

به تو  کردیهم مدام تالش م شیحرفها یبود و تو

 !یا بهیبفهماند غر

 

 سهیو بابا و ماهان را با هم مقا انیهم از بس ک دیشا

بود آدم  دانم،هرچهیکرده بودم حساس شده بودم، نم

 :کردیم تیرا اذ

 

 !هیچه حرف نیدشمنتون شرمنده ا -

 

پالک  یدخترک خندان رو یناخواسته باز نگاهم رو و

اش جا خوش کرده بود ماند،  نهیس یگردنبندش که رو

بلند  کندیو کمک م ردیگیماهور دست ماهرخ را م

کمک  یو من برا دهدیرا هم دستش م شیشود، عصا

@shahregoftegoo



 رونیب دارم،یخاله را برم فیو ک کنمیکردن در را باز م

 م،یشویم ریجاگ هماهور ک نیماش یتو م،یرویکه م

و  خوردیتلفن همراهم زنگ م کند،یماهور که حرکت م

اسم ماهان  دنیبا د کشم،یم رونیب بمیرا از ج یگوش

 :دهمیحوصله جواب م یب شود،یآه از نهادم بلند م

 

 الم.س -

 

 یمزخرف من صدا یادیبلند بود، و از شانس ز شیصدا

پشت  قایبود، و از انجا که من دق ادیتلفن هم تا آخر ز

ماهور نشسته بودم با نگاه مات و متعجبش از  یصندل

 :دیماهان را شن ینکره  یمطمئن شدم که صدا نهییآ

 

  ؟یهست یتو معلوم هست کدوم قبرستون -

 

@shahregoftegoo



را کم  یگوش یکرده ام صدالرزان و عرق  یدستها با

 :زنمیو آرام پچ م کنمیم

 

 مگه باباصادق نگفت؟ -

 

 نهییو نگاهش را از آ کندیم ادیضبط را عمدا ز یصدا

 نیزم یآب بشوم و تو خواهدیو من دلم م رد،یگیم

 بروم، لعنت به تو ماهان، لعنت:

 

ظهره،  کهیاالن نزد ،یایو صبح ب یقرار بود شب بمون -

 ؟یرستار و خودتو عنتر اونا کردپ یشد یجد یجد

 دنبالت. امیب سایوا یهرجا هست

 

و  کریدرو پ یبغض ب کی انیام گرفته بود، م خنده

 نجایهم خواستیسرزده خنده ام گرفته بود، دلم م

@shahregoftegoo



شهر را جمع  یو تمام پدر مادرها ستمیوسط شهر با

فرزندانتان  یبرا یرا طور بهتر رتیبزنم غ ادیکنم و فر

سر ما  یو تو دیرا چماق نکن رتیغ د،یکن فیتعر

آرامش  خواهد،یم تینکه داد بزنم ناموس ام د،ینکوب

 نیو من از داشتن تمام ا خواهد،یگاه م هیتک خواهد،یم

 ها محروم بودم:

 

 .کمیماهان، نزد امیدارم م -

 

از آن  شتریب نکهیقبل از ا کنم،یتماس را قطع م و

و آرام برود، خاله ماهرخ چشم بسته بود  میآبرو

و  کندیضبط را کم م یبود، ماهور هم صدا دهیخواب

 :دهدیبه من م نهیینگاهش را از آ
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 !کا؟یخانومِ مل -

 

بلند و  یمژه ها ینگاهم رو زنم،یرا پس م میفکرها

مرد  نیا یبرا کنمیو فکر م ند،ینش یتاب دارش م

 کردند؟ فیرا چه طور تعر رتیغ

 

 بله؟ -

 

کارام عقب افتاده،  یبرگردم، همه  دیمن فردا با -

مزاحم شما و  ادیز یلیخ دونمیبمونم، م شتریب تونمینم

 اما... میخانوادتون هست

 

@shahregoftegoo



و آرام تر  گرددینگاهش سمت خاله برم کند،یم مکث

 پرسد: یم

 

 د؟یمراقبش باش شتریچند روز و ب نیا دیتونیشما م -

اونجا  گهیتهران م ادیباهام ب کنمیاصرار م یمن هر چ

 .رهیگیشما نفس و دلم م یقفسا یتو

 

بود و  ایدر نجایخب حق داشت، ا زنم،یم لبخند

دار با  اطیح یو خانه ها ش،یجنگل بود و هوا ش،یصدا

 ب؛یس ایاز هندوانه پر بود  ایکه  ییحوض ها

 

حت باشه را التونیخاله ماهرخ مثل مادر خودمه، خ -

 ماهور! یِآقا

 

@shahregoftegoo



 گفتیم شهیهم انیزده بودم، ک شیخودش صدا مدل

را با پسوند  گریاگر همد کنندیآدمها فکر م یسر کی

 کرده اند: رهیآقا و خانم صدا نزنند گناه کب شوندیو پ

 

باز، اما تا  مییایم دنشید یآخر هفته با خانواده برا -

 اون موقع...

 

 م.مراقبشون شهیاز هم شتریمن ب -

 

ماند،  یم نانمیلبخند پر از اطم ینگاهش رو یا لحظه

حتما  کنمیفکر م کندیمغازه که ترمز م کی یجلو

و  دهمیم یصندل یام را به پشت هیدارد، تک دیخر

 یضربه  د،یآ یبندم، به شدت خوابم م یچشم م

و با ترس چشم  خوردیکنار سرم م ی شهیبه ش یآرام

@shahregoftegoo



و من  کندیند مسر بل جیخاله ماهرخ گ کنم،یباز م

 :دیگویماهور م دهم،یم نییرا پا شهیش

 

 .نییپا دیاریب فیلحظه تشر هی -

 

 مادر؟ شدهیچ -

 

 :دهدیکه ماهور جواب م گرددیسمت خاله برم نگاهم

 

 ماه. یب یب مییایاالن م -

 

همراهش وارد مغازه  شوم،یم ادهیپ جیحرف و گ یب

 کاله اسپرت یادیتعداد ز یو درست روبه رو شومیم

 فهممیو تازه م م،یستیا یزده شده بود م واریکه به د

 :خندمیم کنم،یچه م نجایا

@shahregoftegoo



 

 آخه االن؟ -

 

 داد! دیو با یبده -

 

کاله ها  ی رهیو خ کندیم بشیج یرا تو شیدستها

 ماند: ینفوذ م رقابلیو غ یهمان قدر جد

 

 لطفا! میبر دییاینداشت، ب یاصال قابل ،یکدوم بده -

 

 شگله!اون قرمزه هم خو -

 

من بود، نگاهم نگاهش را  یرنگ مورد عالقه  قرمز

 :زنمیو لب م کندیدنبال م

 

@shahregoftegoo



 آره. -

 

فروشنده  کند،یجدا م زشیو کاله را از آو بردیم دست

 مرد هم سن و سال خود ماهور است: کی

 

 !خورهیتو نم بیماهور اون به ج -

 

 :دیگویبرگردد م نکهیبودند؟ بدون ا قیرف

 

 حله! رونیب یما بکش بیشما سرتو از ج -

 

و خشک گفته بود و فروشنده  یقدر جد همان

و من معذب  ردیگیبود، کاله را سمتم م دهیخند

 :میگویم

 

@shahregoftegoo



 من اون کاله و... د،یو بپرس متشیق -

 

 شود،یو دهان من بسته م گذاردیسرم م یرا رو کاله

 یهمان قدر جد کند،یموشکفانه نگاهم م رود،یعقب م

 :یواکنش خاص چیه یو ب

 

 بهتون! ادیم -

 

 آخه... -

 

 :داردیرا از سرم برم کاله

 

 !امیماه تا ب یب یب شیپ دیبر -
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 نیا دانمیلبخندم خشک شده انگار، نم کشم،یم عقب

دارد، اما  شیدر چشمها یچه جاذبه ا قایمرد دق

بان دراز، منِ شلوغ و شوخ و ز شهیمن،منِ هم

 کنمیخانومانه رفتار م یلیدردسرساز، مدام مقابلش خ

پدرها باشد،  هیواقعا شب دیشا کنم،یسکوت م یو ه

 همان قدر مقتدر، پر جذبه.

 

 ممنونم. -

 

آن مرد فروشنده را  یبروم که صدا رونیب خواهمیم

 :شنومیم

 

@shahregoftegoo



 اره؟ ندهیسرش رفت جناب گو یکاله و گذاشت -

 

همان  یبلند خنده  یداد فقط صدا یجواب چه دمینشن

وا رفتم، نفس حبس شده  یصندل یو رو دمیمرد را شن

 :دیگویو خاله ماهرخ م کنمیام را فوت م

 

 د؟یبالخره کاله خر -

 

 :خندمیم

 

بود، آخه  دهیفا یگفتم نه ب یآره خاله جون، هر چ -

 نو نبود. ادیکاله منم ز

 

 ن.خودش خرابش کرده بود مادرجا گهید -

 

@shahregoftegoo



با  رد،یگیو پاکت را سمتم م ندینش یفرمان م پشت

 :رمیگیخجالت م

 

 .دیدیممنون زحمت کش-

 

 ناقابله. -

 

 ادهیپ میرسیو بالخره به کوچه که م کندیم حرکت

را  فمیشود، ک ادهیخاله ماهرخ پ کنمیو کمک م شومیم

 دهم،یو عصا را دستش م کنمیکولم جابه جا م یرو

من  تیو خاله با کمک و هدا کندیماهور در را باز م

تخت دراز بکشد  یرو کنمیم شود،کمکیوارد خانه م

 :دیگویکه م

 

@shahregoftegoo



بودم  مارستانیبرم حموم مادر، ب دیمن با کا؟یمل -

 ...ینجوریا ستیخوب ن

 

 گفته بود: یاز خجالت و شرمندگ پر

 

 .دیکمک کنم بر دیقربونتون برم که بلندش -

 

تراحت کن برو اس کمینه، چشمات مست خوابه،  -

 .ایعصر ب

 

 ... ادهیخواب ز ی... وقت برا ینجوریا دیشیم تیاذ -

 

 :دیگویو خاله م شودیوارد خانه م ماهور

 

 .بخدا اسیروم س -

@shahregoftegoo



 

 :کنمیاخم م ختهیو بهم ر یعصب

 

 .میبر دیگه،بلندشید دیخاله، نگعه -

 

 [05.04.21 14:39] 

 

 3۶پارت#

 

کردم تا خاله ماهرخ به حمام برود، لباس ها و  کمک

 حوله اش را هم اماده کردم و در را بستم. 

 

 چیناهار کنم، ه یبرا یتا فکر شومیآشپزخانه م وارد

 وانهیته دلم بابت ماهان و د یهم به دلشوره  یتوجه ا

@shahregoftegoo



اگر  کردمیسوپ درست م دیبا کنم،ینم شیها یباز

 .کردمیم دایکه الزم بود را پ یتمام مواد

 

 !؟کایخانومِ مل -

 

 یب ش،یگرفته بودم به مدل صدا زدنش، اما صدا یآلرژ

 بود! یجذاب بودنش کاف یبرا شیشک صدا

 

که تلفن همراهم زنگ  کنمیو نگاهش م گردمیبرم

 رونیب بمیرا از ج یگوش دیبا گفتن ببخش خورد،یم

 :دهمیاسم بابا صادق جواب م دنیبا د کشم،یم

 

ق، خاله مرخص شدن، منم االن سالم بابا صاد -

سوپ بزارم  کمی رن،یخونشونم کمک کردم دوش بگ

 خونه! امیواسشون م

@shahregoftegoo



 

 یبرا دادیو داد و ب خیقصدش توب فهممیسکوتش م از

بابت برگشتن بوده، حتما هم ماهان  ریهمه تاخ نیا

بار  نکهیدادم قبل از ا حیپرش کرده بود، اما زودتر توض

لم برود، نفسش را فوت مرد مقاب شیپ میآبرو گرید

 :کندیم

 

 پس. ایباباجان، زودتر ب یرشیپ -

 

 چشم، خدانگهدار. -

 

منتظرش که  یو نگاهم به چشمها کنمیرا قطع م تماس

 کندیداده و نگاهم م هیحاال شانه اش را به چارچوب تک

 :ماندیم

 

@shahregoftegoo



 د؟یداشت یبا من کار -

 

زحمت  یلیخ نجاهمیخونه، تا هم دیبر گهیشما د -

 .دیخونه استراحت کن دیبر د،یدیکش

 

پاهاش به شدت  اد،یکمک کنم خاله از حموم ب دیبا -

زانوشو عمل کنه  دیبا کنمیمن فکر م کنه،یدرد م

 !شهینم ینجوریا

 

 خاراند: یرا م شیابرو یباال

 

 وزنشم کم کنه! دیالبته با -

 

 :ردیگیام م خنده

 

@shahregoftegoo



 من عاشق تپل بودنشم. -

 

اش را از  هیو تک دیآ یکش م یبه لبخند محو شیلبها

 :ردیگیچارچوب م

 

 !؟دیدرست کن دیخوایم یحاال چ -

 

واستون  دیگرسنه ا ادیاگه ز بره،یوقت نم ادیسوپ، ز -

 درست کنم. مروین

 

 :کشدیم رونیو تابه را ب کندیرا باز م نتیکاب در

 

 .کنمیدرست م مرویپس شما سوپ بزار من ن -

 

@shahregoftegoo



 یبو م،یبود یزهم، مقابل اجاق گاز مشغول آشپ کنار

نفس  قیو عم یچشم ببند کردیعطرش مجبورت م

 یماهان خال یخاک باران خورده، جا یمثل بو ،یبکش

 بود! یبود،واقعا خال

 

منتظر  کنمیسوپ اضافه م یرا که به قابلمه  نمک

 :چرخانمیسر م کند،ینگاهم م
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 شده؟ یزیچ -

 

 .دیکنیاون نمک و لطف م -

@shahregoftegoo



 

 :رمیگیو ظرف نمک را سمتش م خندمیم

 

 !بهیعج یلیخ -

 

  ؟یچ -

 

 یهم زده  یو کاسه  کندیگوجه ها را جدا م پوست

 :زدیریتابه م یتخم مرغ ها را تو

 

و خونه  یاشپز یحوصله  ادیهم سن شما ز یدخترا -

 نیا اشم نکهیبه مسن ترا رو ندارن، ا یدگیو رس یدار

 !بهیو متفاوت واسم عج دیحد بامحبت

 

@shahregoftegoo



 ست،ین هیهمسا ایخاله  هیمن فقط  یخاله ماهرخ برا -

 یگه گاه مرشیالزا نکهیبا ا امه،ییمادرمه، همدم تنها

 شهیارومم کرده، هم شهیهم یسراغش ول ادیم

من به خونه  یدعاهاش در حقم مستجاب شده، از طرف

ت مادرم، من عادت کردم، بعد از فو یو اشپز یدار

 شدم زن اون خونه.

 

درب قابلمه را  شنومیخاله ماهرخ را که م یصدا

وارد اتاق  دوم،یسمت اتاق م دیو با گفتن ببخش زارمیم

 یرو یو به سخت دهیچیحوله را دور تنش پ شوم،یم

 نشسته: یصندل

 

 .کایآخ پاهام مل -

 

@shahregoftegoo



سرما  کنم،ی.... االن لباساتون و تنتون مرمیبم -

 .ینجوریا دیخوریم

 

معذب است و ناچار، تمام تالشم را کردم  دمیفهمیم

را تنش کنم ، دست  شیحوله را کنار نزنم و لباس ها

و همان  دمیرا سشوار کش دشیکوتاه و سف یاخر موها

کرد،برگشتم و  تمیاذ ینگاه ینیزمان بود که سنگ

سشوار را  کند،یماهور با لبخند نگاهمان م دمید

 :دیگویکه م کنمیخاموش م

 

 حاضره. مروین -

 

 یخاله تو کندیو ماهور کمک م دهمیتکان م یسر

 رونیاز اتاق ب خواهمیتختش برگردد، م یسالن رو

@shahregoftegoo



بود، جواب  انیک خورد،یبروم که تلفن همراهم زنگ م

 :دهمیم

 

 .زمیسالم عز -

 

 تو دختر خوب؟  ستین داتیچرا پ -

 

قبل از  دیداشتم، با یبیبودم و سردرد عج خسته

 :گشتمیشدن به خانه برم هوشیب

 

 م؟یبرات، بعد حرف بزن گمیم -

 

 :کنمیرا حس م لبخندش

 

@shahregoftegoo



 یاز چندساعت طول نکشه، فعال مل شتریبعدت ب -

 خانوم.

 

ام  یشانیرا به پ یو من با خنده گوش کندیم قطع

 :زنمیم

 

 اهلل! ای -
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 یچارچوب در م یو ماهور را تو گردمیبرم ترس با

 دارد،یو تلفن همراهش را برم رودیسمت تخت م نم،یب

@shahregoftegoo



 کندیاش نگاه م یگوش یهمان طور که به صفحه 

 :دیگویم

 

 غذا از دهن افتاد خانوم! -

 

 چیه یب ش،یکرده بودم به خانوم گفتن ها دایپ یآلرژ

 !یموجه یلیدل

 

 .گهیبرم د دیشده، اگه اجازه بد رمید کمیمن  -

 

سر  شود،یتلفن همراهش کنده م یاز صفحه  نگاهش

 :کندیاورد و نگاهم م یباال م

 

 من خوردن داره ها. یاملتا -

 

@shahregoftegoo



همچنان  شیاما او و صورت و چشمها زنم،یم لبخند

 است.  یخشک و جد ر،ییبدون تغ

 

بگذارد که  بشیج یتلفن همراهش را تو خواهدیم

اش  ید گوشبک گران یرو یعکس ماه یمتوجه 

 یخندان، با شال و کاله بافت قرمز، تو یدختر شوم،یم

 یجلوترم دهدیسر م بشیج یرا که تو یبرف، گوش

 :گرداندیاندازد و باز سر برم یم رونیبه ب ینگاه د،یآ

 

 ازتون بکنم؟ یخواهش هی تونمیم -

 

 یاما آن مژه ها کنمیو کنجکاو نگاهش م میمستق

مَرد و  کند،یپرت م و پر و تاب دار حواسم را یمشک

من نصف او هم مژه  د؟یکشیمژه ها؟ خجالت نم نیا

 :خورمینداشتم، خنده ام را م

@shahregoftegoo



 

 جانم؟ -

 

کار دستم داده بود!  نجایهم قایدق یهمان حواس پرت و

خودش  شی! چه فکرها که پکایجانم؟ جانم و مرگ مل

 احتماال: کندینم

 

بت ماه مح یب یساال به ب نیا یلیشما خ دونمیمن م -

بارها هم بابت تنها  دیشا دونمینم د،یو دار دیداشت

خانواده و اقوامم و شماتت کرده  ایگذاشتنش من 

قدر سخت شده  نیا یزندگ نکهیا قتیاما حق د،یباش

از مشکالت  تونمیو نم خوامیکه گفتن نداره، منم نم

 ادیماه ب یب یکه ب میکرد یخانوادم بگم، ما هر کار

اب و  نیمنم بودم ا قتایخب حق یاونجا و تنها نمونه ول

@shahregoftegoo



 هی یبرم بچپم تو کردمیو ول نم تیعیهوا و طب

 !یاپارتمان فسقل

 

حواسم را به  کنمیتمام تالشم را م کنم،ینگاهش م جیگ

 یدختر خندان رو ایبدهم نه آن مژه ها  شیحرفها

 گردنبندش!

 

برم، و  دیگفتم که بگم من فردا صبح با نارویهمه ا -

به شما و  مشیبسپار شهینم گهیخب واقعا د

و به  شهیترم ضیماه روز به روز مر یب یخانوادتون، ب

بدتر بشه که  مرشمیداره، اگه الزا ازین یشتریمراقب ب

شما باهاش  خوامیم م،یتنهاش بزار میتونیعمال نم گهید

 تهران! ادیبا من ب دیکن شیراض دیصحبت کن

 

@shahregoftegoo



 شود؟ینباشد؟ مگر م نجایتهران؟ خاله ماهرخ ا دیایب

مردک مژه  نیا دیگویمگر ممکن بود اصال؟ چه م

خانه شان  یجلو اسی یقشنگ؟ من از عطر گل ها

اتاق را دوست داشتم، عادت کرده بودم  نیگرفته تا هم

لذت  شیکه مادرم نبود اما مادرانه ها یبه داشتن مادر

 داشت.
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من  مونه،یتنها هم نم ست،یخاله ماهرخ تنها ن -

وقت به خودم  چیهستم، ماهان و پدرم هست، منم ه

خانوادتون و شماتت کنم، به من  ایاجازه ندادم شما 

@shahregoftegoo



و  دیکنم، شما برگرد ینداره که قضاوت یارتباط

 ماه راحت باشه. یب یاز ب التونیخ

 

چارچوب در  یبروم که دستش را رو رونیب خواهمیم

نگاه  یطور کی کنم،یگذارد، متعجب نگاهش م یم

 یبفهم یتوانیدارد نه م یکه نه معن یطور کی کند،یم

 :درخشدیم شتریب شیچشمها یکدام حس تو

 

 خانوم. دیخودتون و دار یشما و خانوادتونم زندگ -

 

 من اسم دارم! د؟یقدر خانوم خانوم نکن نیا شهیم -

 

 کنم،ینگاهش م دیپد دیند یو من مثل آدمها خندد،یم

 یبودم بعض دهیشن شد،یعوض م دیخندیم یچقدر وقت

جذاب تر  شوند،یباترمیخندند ز یم یادمها وقت

@shahregoftegoo



بالخره دندان  کنمیخودم فکر م شیو من پ شوند،یم

 شد! ییرونما شیها

 :داردیو او دستش را برم ردیگیام م خنده

 

 اگه ناراحتتون کردم خانوم! خوامیعذر م -

 

 طونیش یکایمل رد،یگیحرصم م د،یگویم طنتیش با

 :دهدینشان م یدرونم خود

 

 آقا؟ دیزنیشما فرمژه م -

 

 یهم تعجب چاشن یو کم زندیم جیگ یکم کند،یم کپ

 خاصش است: یادیز یصدا

 

 جان؟ -

@shahregoftegoo



 

 :خندمیم

 

 ... زننیکه م نایفرمژه، از هم -

 

به مژه هاتون  یکه شما زد نایاز هم ه،یچ دونمیم -

 نه؟ گهید

 

 و خب هر چه عوض دارد گله ندارد! وم،شیم اچمز

 

 :میشنویخاله ماهرخ را م یصدا

 

 د؟یبچه ها غذا از دهن افتاد که کجا موند -

 

 :دیگویبه هم و باالخره م میدو زل زد هر

@shahregoftegoo



 

 چشمتون و گرفته؟ -

 

 یادیز یها طنتیلعنت به ش کا،یبه تو مل لعنت

 یو فکم چفت، متوجه  شودیمزخرفت، دستم مشت م

 یو صدا خندد،یو م ردیگیسر باال م شود،یم متیعصبان

بود،  بیمرد عج نیچقدر ا کند،یترم م جیخنده اش گ

 شهیهم بلد بود پس؟ خاله ماهرخ هم دنیبلند خند

و  شود،ینم رزبان ماهو فیحر لیفام یتو یکس گفتیم

. تنم از خجالت گر دیگویراست م کنمیمن اعتراف م

 ازم:بند کهیگرفته، من فقط خواسته بودم ت

 

 !دیدار ییباال یلیاعتماد به نفس خ -

 

*** 

@shahregoftegoo



 

 .دیخوب باش دوارمیسالم، ام رفقا

نامنظمه واقعا از  یها من از اول گفتم پارت گذار بچه

 یلیخستم، بعد از عطش سوخته خ یلیخ یلحاظ روح

دارم، و  ازین یشتریفکرم خسته شده و به استراحت ب

که  ییتا جاروزا شلوغه و واقعا  نیسرم ا نیاز ا ریغ

 .رسونمیبتونم پارت م

 نیمنظم و خوش قول بودم ا شهیکه من هم دیدونیم

 ��من رباتم کردنیبچه ها فکر م یقدر که بعض

نگاه  میپارتارو زود زود تقد کنمیهمه تالشمو م خالصه

 مهربونتون کنم

 ️❤دوستتون داره هیسا
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 :خنددیو م کندیم نگاهم

 

بلند و حالت دارمِ  یبخاطر داشتن مژه ها نیا -

 احتماال!

 

 :دیگویبروم که م رونیب خواهمیحرص م با

 

 خانوم فرمژه! دیبعد بر دیاملت و بخور -

 

بتوانم آن زبانش را از حلقومش  نکهیبار بدون ا نیا و

 رونیکوبم و ب یم نیبا حرص پا زم رود،یبکشم م رونیب

خاله هم لقمه  یمشغول خوردن بود، برا روم،یم

 :کندیخاله ماهرخ مهربان نگاهم م گرفت،یم

@shahregoftegoo



 

 جان؟ یمل یایچرا نم -

 

 گهیساعت د کیبرم، سوپ تا  دیشده خاله، با رمید -

 با من؟ دیندار یامادس، کار

 

 که مادر. ینخورد یچیه -

 

با  فتد،ینگاهم به ماهور ب گریبار د کی خواهدینم دلم

 خودش نکند: شیپ ییچه فکرها ستیحرفم معلوم ن

 

 ندارم. لیممنون خاله، برم بخوابم االن م -

 

دست ماهور را  یتو یو خاله لقمه  دارمیرا برم فمیک

 :زندیپس م

@shahregoftegoo



 

 راه بخوره مادر. یالاقل تو کایبده مل -

 

 یبود، جا یخال انیک یجا شد؟یم ینجوریامروز ا چرا

 تر! یماهان و بابا خال

 

 نکهیقبل از ا شود،یو بلند م شنومیآرامش را م چشم

 یهر تعارف کوفت ایندارم  لیم یمرس میبتوانم بگو

نسبتا بزرگ را  یو لقمه  ستدیا یمقابلم م ،یگرید

 یگرسنه بودم، و بو کنمیاعتراف م رد،یگیسمتم م

 :ختیریاملت داشت روانم را بهم م

 

 .یندارم مرس لیم -

 

 شده بود: یرسم یادیبود، باز هم ز یجد

@shahregoftegoo



 

 یب یاگه شد با ب ره،یگیو نم ییلقمه جا هی گهید -

 !دیحرف بزن

 

 ؟یچه حرف -

 

 یانگشت شستش را گوشه  رد،یگیهم خنده اش م باز

 نخندد: کندیو تالش م کشدیلبش م

 

 ادتونیفرمژه اصل ماجرارو  یحواستون رفت پ -

 رفت!؟

 

خاله  ییفراموش کرده بودم داشت در مورد تنها اصال

از  ماندمیم گرید یگند زده بودم و کم زد،یف محر

 :رمیگیلقمه را م شد،یسرم دود بلند م

@shahregoftegoo



 

 خدافظ! زنم،یحرف م -

 

و مقابل نگاه خندان و  کنمیم یخاله هم خداحافظ از

گاز  رسمیبه کوچه که م روم،یم رونیاش ب رهیخ

 یبیطعم عج زنم،یدستم م یتو یبه لقمه  یکوچک

 نیبه ا یتمام عمر املت یوت دیبود، شا رینظ یداشت، ب

 نخورده بودم! یخوشمزگ
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 خونه؟ انیاالن م -

 

@shahregoftegoo



لحظه را بدون سوال  کیشب،  کیروز، کیمن  شدینم

آدم صبح  نیا یرمنطقیو غ لیدل یب یو جواب ها

 نکنم!

 

 ماهان؟ یمگه رفتم خوش گذرون -

 

 کرد،یدرد م یبدنم از خستگ روم،یاتاق م سمت

به استراحت داشتم و  اجیمن احت سوخت،یم میچشمها

خرج کردن  رتیفقط غ یکه از برادر یامان از پسر

 را بلدبود: خودیب یها

 

از  گهینجاس؟دینداره همش ا یپسره کار و زندگ نیا -

 ه؟یاونجا رفتنت چ یبرگشت مارستانیب
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 ایگرنه احتماال تا االن معروف بودم، و یبه صبور من

و  گردمیماهان را کشته بودم. برم ایمن مرده بودم 

 :کنمینگاهش م یکالفه و پر از خستگ

 

 از من کم شده؟ یزیاالن چ -

 

هزار بار گفتم نمون  ،ینکن مل یواسه من زبون دراز -

 اون پدرسگ اونجاست! یاونجا وقت

 

 ،ستمیا یو مقابلش م شودیاز تعجب گشاد م میچشمها

 میچشمها یو محترمش جلو نیصورت مت یلحظه ا

 :میگویبندد و با تاسف م ینقش م

 

 یگیم راهیماهان؟ چرا بد و ب یبه پدرش دار کاریچ -

اصال؟ من رفتم کمک کردم خاله بره حموم، بعدم 
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احوال  یجا نیواسش سوپ گذاشتم اومدم خونه، ا

 دته؟یو خسته نباش یپرس

 

زنگ  تونهیر نره غول نمبرو بابا دلت خوشه، اون پس -

 ان؟یب توننینم ؟یتو مگه نوکرشون ان؟یبزنه ننه باباش ب

براش، بابا مردم  رنیدارن؟ پرستار بگ یکار و زندگ

 نیا کنن،یها هزار جور فکر م هیهمسا ارن،یحرف در م

کن فکر  ینبود هر وقت دلت خواست برو کلفت کهیمرت

 !یکنیثواب م یکن دار

 

بزنم، حرف  خواستمینم قتشینداشتم بزنم، حق یحرف

 یسنگ ب یتو خیم دنیمثل کوب قایزدن با با ماهان دق

 !جهینت یاثر و ب یقدر ب نیبود، هم دهیفا

 

@shahregoftegoo



است را  ینیو پر از بدب اهیکه تمام فکرش س یآدم

 کی یبا حرف زدن درست کرد، و من حوصله  شودینم

حرف زدن با ماهان  ی جهیرا نداشتم، نت جهینت یکار ب

 .حث بودفقط ب

 

خواهشا  دم،ینخواب شبمیبخوابم، خستم، د رمیم -

 نکن. دارمیب

 

 :شنومیغر زدنش را م یو صدا گردمیاتاق برم سمت

 

گشنه  دیناهار گذاشته ما با هیرفته واسه همسا -

 که به خانه رواسته! یهمون چراغ ی هی... قضمیبمون
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*** 

 

 یغذا تو یشدم، بو داریشب بود که ب ۸ کینزد ساعت

بابا صادق باز هنر  زدمیبود و من حدس م دهیچیخانه پ

 گل کرده! شیآشپز

 

 یبه تلفن همراهم م یو خواب آلود نگاه شومیم بلند

 یتو امیدو بار تماس گرفته بود و چند پ انیاندازم، ک

ود، لبم را به دندان و تلگرام فرستاده ب نستاگرامیا

 یچهره  توانستمیم خوانم،یرا م شیها امیو پ رمیگیم

 .اش را تجسم کنم یو شاک یعصب

 

 :کنمیم پیدلهره تا با
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باال  مارستانیو ب شبیتموم د ان،یواقعا ک دیببخش -

 دمیظهر اومدم خونه خواب گهی،دسر خاله ماهرخ بودم

 تا االن!

 

را  انیک دهد،یواب نمو ج خواندیزود م یلیرا خ اممیپ

 گذاشتم؟یدلم م یکجا قایدق

 

نکن  تیاذ م،یزنگ بزنم حرف بزن تونمیمن نم ان؟یک -

جنگ  نجایا یمن به حد کاف ست،یاالن وقت قهر ن

 اعصاب دارم.

 

 :کوبدیو قلب من تند م کندیم پیتا

 

 .کایمل نمتیدعا کن نب -
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 یکدام از مردها چیه یراستش را بخواه زنم،یم لبخند

خشن بودند و  شتریبلد نبودند، ب یمن مهربان یندگز

 !کردندیم دیتهد

 

 ؟ینگران شد -

 

 ؟یریگینم لیخودتو تحو یلیخ -

 

 :کنمیم پیو تا خندمیم

 

 هی ایدر میبر ارمیمو م نیواسه جبرانش فردا دورب -

 و چاپ کنم! رمیعکس خوشگل ازت بگ

 

 اتاقت! وارید ی نهیس یبعدشم البد بزن -
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 :سمینویخنده م با

 

 خودمون! یواسه خونه  زارمشینه، م -

 

 یکه همه وقتتو گذاشت یماهرخ ی کارهیتو چ -

خوبه که  ییواسش؟ ثواب کردن و لطف کردنم تا جا

 !یکباب نش

 

 ؟یکباب شم خوردن بلد -

 

گرفتن  سیمشغول و یو وقت خورمیام را م خنده

 سیکردم که و شیعصب یبه حد کاف فهممیم شودیم

را به رخم  تشیحجم عصبان تواندینم امیپ یتو دهد،یم

 کار دستم داده بود! میها طنتیبکشد و من باز ش
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را دانلود و  سیو و گذارمیم میگوش ها یرا رو هدفون

 مالحضه: یو ب ی، عصب زندیداد م بایتقر کنم،یپخش م

 

نمک  کردمیباهات م یکار یبه قران دم دستم بود -

چقدر  یدونیبره، د آخه گوساله م ادتیو  ختنیر

 زمیکردم؟ گفتم برنامه بر الینگران شدم و فکر و خ

اون وقت  م،یخوش بگذرون مینیبب لمیباهم ف نجایا یایب

 بوده! هیهمسا رزنیخانوم معطل پ
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من  کردمیها فکر م یفقط تازگ دانم،یداشت؟ نم حق

 کردم،یام خرج م یزندگ یآدمها یم را براتمام دیبا

عادتشان داده بودم، و آن ها... امان از  یجور نیا یعنی

 آن ها!

 

 :کنمیم پیتا

 

 من گوسالم؟ -

 

 یتخت م یرا تو یگوش شود،یم نیافال دهد،ینم جواب

 رزنیپوشانم، پ یم میاندازم و صورتم را کالفه با دستها

ناک بود، انگار شدن وحشت ریچقدر از نظرم پ ه؟یهمسا

 زیبوده، عز یدختر کس ینه انگار ماهرخ هم روز

 یمرد یپدرش، جانِ دل مادرش، عشق زندگ یدردانه 

داشت و خروار  ییتنها ایدن کیحاال اما، فقط  ،یحت
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نبود، تنها  ینبود، عشق یخروار درد، پدر و مادر

بودند که غرق در مشکالتشان دست و پا  ییفرزندها

 ،ی... فالنزدیم بیوجدانشان نه یو هرازگاه زدندیم

 مادرت!؟

 

 شیافتد اصرار کنند برگردد تهران پ یم ادشانی و

 هودهیاصرارها ب نیا دانستندیم دانمیخودشان، نم

نه،  ایوجدان خودشان بود  نیتسک یاست و تنها برا

 ترسناک بود. یادیز رشدنیاما از نظرم پ

 

 انمیمن ا کردند،یو ماهان هم به او رحم نم انیک

زود  یلیخاله ماهرخ شوم خ الیخیداشتم اگر من هم ب

تمام خاطراتش را  یفراموش عیسر یلیخ شود،یتمام م

 .کردیلقمه م کی
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بابا صادق مشغول  نمیب یو م رومیم رونیاتاق ب از

 :گذاردیم زیم یتابه را رو دنمیاست، با د زیم دنیچ

 

 .غذا بخور ایدست و روت و بشور ب -

 

 خسته بودم بابا. یلیخ دیسالم، ببخش -

 

 یماهان باز تو فهماندیو نگاهش به من م کند،یم نگاهم

 گوشش خوانده:

 

 ماهرخ چطور بود؟ -

 

 نیها با ا یمامان چه طور کنمیو فکر م زنم،یم لبخند

 روزگار گذرانده؟ یرتیغ یادیمرد خشک و ز
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اما  گه،یسن و سالشه د یاز درداش برا یبهتره، بخش -

 مهمه.  یلیهم خ هیروح

 

 هی مارستانیپس چرا از ب ست؟ین ششیمگه نوه ش پ -

 خونه؟ یومدیراست ن

 

رفت سر  کردمیزودتر از آنچه که فکرش را م یلیخ

جواب  خواهمیاصل مطلب، امان از دست تو ماهان. م

پر از حرصش را از پشت سرم  یبدهم که صدا

 :شنومیم

 

 چون خانوم فضوله، هم فضوله هم کرم داره! -

 

بابا صادق  ند،ینش یو م کشدیم رونیرا ب یچوب یصندل

 :دهدیتذکر م
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 درست حرف بزن ماهان! -

 

 خواستیدلم م ؟یچه کرم قایبپرسم دق خواستیم دلم

چه کار کنم و چه طور رفتار کنم  دیبا قایمن دق مییبگو

نخورم؟ اما نه من حوصله اش را داشتم نه  یتا برچسب

 ه و منطقش را!بابا صادق اعصابش را نه ماهان جنب
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دادم، من رفتم کمک کنم  حیماهانم توض یمن برا -

 خاله بره حموم، واسش غذا هم گذاشتم و اومدم.
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 :دیگو یبروم که ماهان م رونیب خواهمیم

 

 م؟یما خبرندار یریگینکنه حقوق م -

 

ر تکه نان سنگک را با دندان جدا با تمسخ گردم،یبرم

 :ندینش یو بابا هم کنارش م کندیم

 

 ماهان، شامتو بخور. زیمزه نر -

 

و  کنمیم یصندل یرا چفت پشت میو دستها رومیم جلو

 تمام شده: شوم،طاقتمیسمتش خم م

 

از به قول  شتریدشمن من؟ تو که ب ای یتو برادر من -

ف درست واسه من حر هیخودت مَردم و در و همسا

 که! یکنیم
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بابا  نم،یب یبه وضوح جا خوردنش را م خورد،یم جا

 نالد: یصادق کالفه م

 

 استغفراهلل! -

 

 نهیو دست به س ستمیا یصاف م ستد،یا یهم م ماهان

 زندویرا به گونه ام م شیانگشتها کنم،یم شیتماشا

پر خشم  چرخد،یکه سرم م یطور دهدیهولم م

 :دیگویم

 

 تونهیم یکه هر ننه قمر هیجور هیکارات و رفتارت  -

 میدوست و دشمن و همسا اره،یازش حرف درب

 .شناسهینم
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 سالها بود تحت فشار بودم، سالها... من

 

کار کردم؟  یکدوم کار؟ کدوم رفتار؟ مگه چ قایدق -

کردم، کمک کردم بهش،  یرفتم از خاله ماهرخ پرستار

 کجاش حرف داره؟ نیا

 

 اندازد: یم زیم یرا رو دستش یتو حیصادق تسب بابا

 

 .کایبسه مل د،یبس کن -

 

من سالها بود به هر  شدم،یخفه م دیهم من با شهیهم

و مزه  یبستم و با شوخ یشده دهانم را م یترفند

روزها زده  نیاما ا کردم،یرا جمع م زیهمه چ ختنیر

و  یشده بودم، از هر چه سوال و جواب و امر و نه

 شدن: یرتیغ
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 رسهینوه ش از راه م نیاره که تا احرف د نجاشیا -

اونجا، اگه تا االنم قلم  یریم یکنیتوهم شال و کاله م

 پاهاتو خرد نکردم بخاطر باباس.

 

خشم بزرگ و بهت بزرگتر  کی انیم رد،یگیام م خنده

 یافکار یاما تلخ، اما پر از تاسف، تاسف برا خندم،یم

 :دادیتعفن م یکه بو
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تو اون  اد،یز یلیواست متاسفم ماهان، خ یلیمن خ -

 که... یمنطق یقدر بچه و ب
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 :زندیسمتم حمله کند که بابا صادق داد م خواهدیم

 

 ماهان! نیبش -

 

نفس نفس زنان، و بابا باز هم  گردد،یسمتش برم ماهان

 :دیگویم یعصب

 

 .نیگفتم بش -

 

اندازد و  یم زیم یدستش را رو ینان تو یلقمه  ماهان

بس بود هر چقدر مراعات سن و سال و  ند،ینش یم

 غرورش را کردم:
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پسره  نیا ؟یزنیبه خواهرت انگ م یکشیخجالت نم -

بار،  هیبار، دوماه  هی یماه نجا؟یا ادیمگه چقدر م

 بچه؟ یاریخودت واسه خواهرت حرف درم

 

 نیبه هم کرد؟یم تیصادق داشت از من حما بابا

داشت؟ نگاه پر از  تیواقع ای دمیدیخواب م ؟یواضح

 :دیآ یخشمش باال م

 

 خودیغذاتو بخور توهم، هزاربار گفتم بحث ب نیبش -

 نکن.

 

به  انایبودم، هر دو طرف را گرفت تا اح داریانگار ب نه،

 شکر داشت! یهم جا نیبرنخورد، اما خب، هم یکس

 

 .دست و صورتمو بشورم رمیم -
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و  کندینفسم را فوت م روم،یم رونیآشپزخانه ب از

 یسوپ دانستمیذهنم را آرام کنم. نم یکم کنمیتالش م

 شومیم ییکه درست کردم چه طور شده، وارد دستشو

 یصدا رومیکه م رونی.بزنمیو دست و صورتم را آب م

 :شنومیبابا را از آشپزخانه م

 

 .میبزن یسر هیبه ماهرخ  میغذاتو بخور بر ایب کا،یمل -

 

ماهان را  ضیتوهمات ذهن مر یعنی نیا زنم،یم لبخند

از  شتریب یلیبود، خ نیبدب یادیقبول ندارد، ماهان ز

هم  شیشدن ها یرتیبابا صادق شکاک بود، و غ

 نرمال نبود. چکدامیه

 

*** 
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در به ماهان اصرار کرده بود ماهان با بابا صادق هر چق

بود چرا من هم  یو شاک دیآ یگفته بود نم یبدخلق

هم به  دینکرده بود. شا یو بابا توجه ا روم،یهمراهش م

هم به ماهور و خاله  دیاعتماد داشت،شا یادیمن ز

 ماهرخ.

 

 یچتر کشم،یشالم را جلوتر م زندیکه زنگ را م بابا

 ییخودنما شتریدق بباباصا یام جلو یلعنت یها
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بماند که چقدر بابتشان از بابا و ماهان حرف  کردند،یم

 .دمیشن

 

 :چدیپیگوشم م یصدا تو یآقا یصدا

 

 .دییسالم حاج صادق، بفرما -

 

و بابا پاکت دمنوش ها را به من  شودیباز م یکیبا ت در

هم  ادتیع یبرا ینیریو ش وهیآبم یسپارد، به جا یم

و پشت سرش  خورمیم را مآورد، خنده ا یدمنوش م

 یهمان طور که دکمه ها نمیب یم شوم،یم اطیوارد ح

بندد پله ها  یرنگش را م یکوتاه طوس نیآست راهنیپ

 :دیآ یم نییرا پا

 

@shahregoftegoo



مادرم چقدر از  دیدونینم د،یخوش اومد یلیخ -

 کرد. فیقبل تعر یسر یدمنوشا

 

 :دیگویو بابا م دهندیبابا صادق دست م با

 

 یعطار یانوم گذاشته بودم کنار، اومدخ نیمه یبرا -

 ،یامشب آوردم ببر گهیفراموش کردم بدم بهت، د

 .کاسیدست مل

 

افتم و آن مژه  یامروز م ادی چرخدیکه سمتم م نگاهش

 اش: یو فرمژه گفتن لعنت

 

 .سالم -

 

 :دهدیجواب م یرسم یلیو خ یجد
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 ؟!ما یبا زحمتا کا،یسالم خانومِ مل -

 

گفتنش  کایدنش را بزنم، خانمِ ملگر خواهدیم دلم

 یبشر خراب بود و کار نیمخم بود، جنس ا یرو یادیز

 کرد. شدیهم نم

 

 .یچه زحمت کنمیخواهش م -

 

تعارف سمت پله  یو دستش را به نشانه  رودیم عقب

 :کندیها دراز م

 

 .یحاج دییبفرما -
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من هم  رود،یو سمت پله ها م دیگویم ی ااهللی بابا

بابا  میرسیافتم، به خانه که م یمپشت سرش راه 

و من  شودیم یو مشغول احوال پرس رودیسمت خاله م

 :رمیگیپاکت را سمت ماهور م

 

 خدمت شما. -
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 یکه مترجم الزم است، بو ینگاه کی کند،یم نگاهم

 داندینم قایقآشناست، اما د یادیز یبو کیعطرش 

جا مانده، و  راهنشیپ ریگردنبدش ز دهد،یچه م یبو

و تاب  چیپ شتریب ادیز یکه احتماال از خستگ ییمژه ها
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و من تازه  ردیگیپاکت را م ده،یخورده و به هم چسب

جاماند  فمیک یتو دیخر میاکه بر یافتد کاله یم ادمی

خودم  نهییا یفراموش کردم سر بگذارم و جلو یو حت

 . نمیرا بب

 

 بوسمیصورتش را م کنم،یو سالم م رومیخاله م سمت

 خواهمیم رود،یم میو طبق معمول قربان قد و باال

 :دیگویکه بابا م نمیبنش

 

 بهیغر خواد،ینم ییرایشما، پذ نیبش ایماهور جان ب -

 باباجان. میستین

 

 :میگویبدهد م یجواب نکهیمن قبل از ا و

 

 .دییاشما بفرم کنمیو آماده م یمن چا -
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 :دیگویم شومیو از کنارش که رد م کندیم تشکر

 

 زحمت. یشما ب زیآمادس فقط بر یچا -

 

 خواهمیم روم،یو سمت آشپزخانه م میگویم یا باشه

گردنبند و  ی رهیسمت سماور بروم که نگاهم خ

 ریپس ز ماند،یم یزناهارخوریم یدستنبندش رو

خانه آشپز یبه در ورود یجا نمانده بود،نگاه راهنشیپ

 شودیکه از بابت تنها شدنم راحت م المیاندازم و خ یم

 یدختر خندان رو دارم،یو گردنبند را برم برمیدست م

بود،  بایو ز ش،یخودش، چشمها د،یخندیعکس م

 .بایز یادیز
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دستبند  ینگاهم رو داد،یعطرش را م یهم بو گردنبند

احتماال  ،یماند، ماه یآن م یو اسم حک شده رو

قدر به او توجه  نیا یبود که مرد یتدختر خوشبخ

 .زنمیماهور بود، لبخند م هیداشت. اسمش هم شب

 

 گرفته!؟ نارمیچشمتون ا -

 

 انیم یینفسم جا گردم،یو برم میگویم یآرام نیه

مرد  نیا شیپ شدیافتد، چرا نم یام به تقال م نهیس

 ؟ینده یو پشت هم سوت یاعتماد به نفس داشته باش

 

 خوشگلن. -
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و گردنبند را  میرا بگو نیفقط تواستم هم ن،یهم

باز هم همان قدر  خندد،یهمانجا رها کنم، امشب نم

 است و سرد! یجد

 

 عکسش؟ ایخودش  -

 

 اجازه دست زدم. یب دیجفتش، ببخش -
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 ود،ریم نتیو سمت کاب دیگویم یآرام کنمیم خواهش

 :دیگویو م کشدیم رونیرا ب یخال شهیش
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ماه تموم  یب یب یاهیگ یداروها نیگفت بب یحاج -

 نه، که انگارشده. ایشده 

 

 :کنمیطور خشک شده نگاهش م همان

 

 و؟ یچا زمیمن بر -

 

چقدر امروز پشت هم گند  م،ییآ یبه خودم م تازه

 :زدمیم

 

 نتیکاب االن، داروها هم داره، من گذاشتم زمیرینه، م -

 اوردم باز. ستیوقت ن یلیخ ،ییباال
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و  کندیاما مکث م رود،یو سمت در م دیگویم یاهان

چنگ  زیم یگردنبند و دستبندش را از رو گردد،یبرم

 :زندیم

 

حتما  دیاگه باهاش حرف زد رم،یمن فردا صبح م -

 .دیخبرم کن

 

 حتما. -

 

 گردنبند مانده: یدختر رو رهیخ نگاهش

 

 .دیبد شد هم حتما بهم اطالع بد اگه حالش باز -

 

 چشم. -
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اش  یشلوار مشک بیج یدست تو د،یا یباال م نگاهش

 :کشدیم رونیرا ب یو کارت کندیم

 

همراهم هست  یکارت محل کار منه، هم شماره  نیا -

 شدهیماه ناخوشه، هر چ یب یروزا ب نیهم محل کارم، ا

 .دیبهم خبر بد

 

نفسم را فوت  درویکه م رونیو ب رمیگیرا م کارت

را  شیصدا امد،یخدا را شکر که ماهان ن کنم،یم

 :شنومیم

 

 .دارو بود هنوز یحاج -

 

قندان  زم،یریم یو چا دارمیو استکان ها را برم ینیس

. بابا صادق رومیم رونیو ب گذارمیرا هم کنارش م
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پا  یمشغول صحبت با خاله بود و ماهور هم پا رو

چرا  دانمینم داد،یش مگو نهیانداخته بود و دست به س

است، از هر چه  ریمن دلگ یاو هم اندازه  کردمیحس م

 !دیو شا دیکه با

 

نگاهم باز  رسمیو به ماهور که م کنمیرا تعارف م یچا

 نیچه خوب که ا شود،یاش م نهیس یقفل دخترک رو

پرتپش  ی نهیس انیم ییو همه جا جا شهیتا هم یماه

 .کردیم یزندگ یمرد

 

و قلب و عشق بود با  نهیس نیهم شیآرزو یدختر هر

 که دوستش داشت! یمرد
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 زیم ریرا ز ینیس کند،یو تشکر م داردیرا برم یچا

 یچرا خبر کنمیو فکر م نمینش یو کنار بابا م گذارمیم

 !ست؟ین انیاز ک
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*** 

 

و  ایدر ی رهیو خ میبود لب ساحل نشسته انیک کنار

باز دلش  انیک م،یزدیپشت همش حرف م یموج ها

من به خانه اش بروم و من نتوانستم بار  خواستیم

 فیحس گنگ و بالتکل کیکنم.  یخودم را راض گرید
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مسخره که فعال،  یادیعذاب وجدان ز کیداشتم و 

 .تحملشان را نداشتم تیظرف

 

کردنم، از هر  یگدلخور بود، از من، از مدل زند انیک

 .دادمیچه که دوستش نداشت و من انجامش م

 

پر و مردانه اش در هم گره خورده بود و  یهم ابروها باز

 :کردیدور را رصد م ینقطه ا

 

 آقا پسر؟ یکنیفکر م یبه چ -

 

رد  ،یکن هیتوج ،یفرار کن یهر چقدر بخوا نکهیبه ا -

مغز  ماهان، هیشب ،یبابات هیبازم ته تهش، تو شب ،یکن

 .ستین ی... ابدا امروزیمل یستین یتو امروز
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هم نبود که  یرا گفته بود، بار اول نینبود که ا یاول بار

به من برخورده بود، اما خب بحث کردن و دفاع کردن 

داشت، آن هم بحث  جهینت کیدادن فقط  حیو توض

 قهر چند روزه! کیو  یبود و دلخور

 

که ماهور  یکاله شوم،یو بلند م دارمیرا برم نمیدورب

 :میگویو م کنمیسرم مرتب م یگرفته بود را رو

 

عکس خوشگل  ریژست بگ هیحرفارو،  نیول کن ا -

 .رمیازت بگ

 

 :شودیحوصله بلند م یب خندد،یم تلخ

 

 .یهر کارت کنم سرخوش -
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و  رمیگیرا م شیافتد، بازو یتخته سنگها راه م سمت

 :گردانمیبرش م

 

فقط بحث کردن دوست  چرا ان،یک گهیلوس نشو د -

بعد  نمتیبیم امیمن با همه ترس و استرسم م ؟یدار

 تو...

 

 :شودیمنفجر م یبمب ساعت کیمثل  انگار

 

 ؟یچرا ترس؟ چرا استرس؟ چرا مل گه،ید نیدِ هم -

 ؟یکنیم کاریچ یمگه دار

 

 کردم: یسع شهیآرام باشم، هم کنمیم یسع من
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 یخانواده ا خانوادمن، بندازمشون دور؟ هر زدلم،یعز -

 یاون خونه زندگ یتا تو دیداره ، منم با یدیعقا هی

 کنم. تیرعا کنمیم

 

 تلخ: یلیخ زند،یم شخندین

 

 ؟یور دل من یِکن خب، چه مرض تیرعا -
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ها و  شیتمام تشو انیاما لبخندم را م خورم،یم جا

 :کنمیحفظ م مانیاه یدلخور
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 آخر؟ میبه س یبازم زد -

 

همه جوره محاسبات  دینزنم؟ واسه هر جا رفتن با -

خانوم و  یمرگ یکوفت یلیفک فام یدوست ییکنم آشنا

ماه فقط منت بکشم  5 دیخونه اومدن با هیواسه  نه،ینب

التماس کنم قول بدم امضا بدم که دستم نخوره به تن 

دردسر و ترس تو، تو واسه  همه نیخانوم، با ا زهیدوش

 یو عشق و عاشق اشتنفکر دوست پسر د یچ

  ؟یهست

 

 :زنمیلب م شوکه

 

 ان؟یک -
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تو خونه تا به رسم  نیبش گم؟یمگه دروغ م گه،ینه د -

در خونتون و بزنه و حاج آقا مودت  یننه قمر هی میقد

و بپسنده و بله رو بگه و تو هم بعد از سفره  نهیجات بب

 !هیک اروی نیتازه ببعقد و عقد  ی

 

 یجنگ اعصاب ها تمام زنم،یم شخندیبار من ن نیا

 نیا شینداشت چون من تمام خودم و خانواده ام را پ

 مرد گفته بودم!

 

 !یامروز یواسه شما متاسفم آقا یلیمن خ -

 

کوله ام را  گردم،یاندازم و برم یرا گردنم م نمیدورب

 نیا کنمیم افتم، و فکر یو سمت جاده راه م دارمیبرم

 شود؟یبعدها دردسر نم یهمه اختالف فکر
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 رتیگ نیبرسونمت، راه دور و پرته ماش سایوا کا؟یمل -

 .ادینم

 

اگر  ؟یبود، مرا به چه عشق و عاشق انیحق با ک دیشا

کار من تمام بود، پس من چرا  دندیفهمیماهان م ایبابا 

 دنبال دردسر بودم؟ 

 

 .کشهیمخم نم با توام، ناز و نوز نکنا ، یمل -

 

شلوغم جان  یادیذهن ز یسوال تو کیخب فقط  و

 را دوست داشتم! انیبود من ک نیآن هم ا رد،یگیم

 

 یتو زندیزل م گردم،یبرم شود،یم دهیکش میبازو

 :میچشمها
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رابطه  هی یپا به پا یتونینم یقهر کردن داره؟ وقت -

 پس... یریاز ترس و دلشوره نم نکهیبدون ا یایب

 

 .دمیمش نمپس ادا -

 

و  ر،یچرا گفتم، فقط دلخور بودم و دلگ دمینفهم اصال

به  لیوقت ما چیمن ه یگلو یمتاسفانه بغض ها

 نبودند! دنیترک

 

 .ینه انگار دنبال بهونه بود -

 

شدن، دنبال  دهیمن دنبال درک شدنم، دنبال فهم -

و  دشونیمن خانوادمو دوست دارم اما عقا نم،یتسک

اما اگه به تو بد  ست،یقابل فهم ن ریاصال غ نینه، و ا

 .میکنیتمومش م نجایحق با توِ، هم گذره،یم
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 :زندیم شخندین

 

 ؟یراحت نیبه هم -

 

 حرف زدم؟ یمن از راحت -

 

 یها، ه رگذاشتهیتو هم تاث یاخالق سگ من رو نیا -

 .نیتو ماش میبر ،یریگیم پاچه یه یشیسگ م
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و رفتنش را  ستمیا یافتد و من همان جا م یم راه

ها  یراحت نیبه ا شدیرا نم انیک کنم،یتماشا م

هم زود گذر بود، زود  شیشناخت، تمام حس و حال ها

 .شدیزود هم تمام م شد،یم یعصبان

 

 ؟یاینم -

 

 ام؟یحاالم ب یگفت یخواست یهرچ -

 

 :کندیو نگاهم م گرددیمرفته را بر ریمس خندد،یم

 

 ،یزاریاز من وقت م شتریآخه تو واسه اون ماهرخ ب -

 سگ نشم؟ یتوقع دار

 

 :خورمیام را م خنده
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 بابامه... تنهاس! یاون خاله  -

 

 باباتم بشم حله؟ یمنم تنهام، خاله  -

 

 .انیک یا ونهید یلیتو خ -

 

 :کشدیو همراه خودش م ردیگیرا م دستم

 

 ونه؟خ میناهار و بر -

 

 :یوا ان،یاز دست تو ک یوا

 

 خونه باشم. دیناهار و با -
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ماهانم که امروز با  گرده،یبرم کیکه  یحاج -

 گه؟یسه شنبس د قاشه،یرف

 

 :یبود لعنت زیبه همه چ حواسش

 

 .گردمیبرم دیبا کیتا  -

 

 .ازدسیحله، هنوز ساعت  -

 

افتم،  یو دنبالش راه م کنمینفسم را فوت م کالفه

و  کندیرا روشن م نیماش میشو یکه م نیشسوار ما

 :دیگویم

 

 ؟یدیبهت، تازه خر ادیم ه،یکاله خوشگل -
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و بحث ها و  شبیآن فکر د ی رهیو خ دارمیرا برم کاله

و تنها لب  زدیریبا ماهان افکارم را بهم م میبگومگوها

 :زنمیم

 

 اهوم. -
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*** 

 

و  دیو به صورت سف رمیگیدمنوش را سمتش م فنجان

که به قول  یدیسف ی. به موهاکنمیبامزه اش نگاه م

اش را  یقرار یاز تجربه و قصه بود. ب ییایخودش دن
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 نیدلتنگ ماهور بود و نبودنش بعد از اول دم،یفهمیم

 سخت بود. شیبرا شهیکه رفته بود هم یروز

 

سکوت و غربت شده  کیه دچار نظر خودم هم خان از

 بود.

 

ماه صداتون  یب یبه بعد منم ب نیخاله ماهرخ از ا -

 نداره؟ یکنم اشکال

 

از آن شره  یکه مهربان ییاز آن لبخندها زند،یم لبخند

 :کندیم

 

ماه  یب یکه ب یکس نیداره جانم؟ اول یچه اشکال -

ماه  یب یصدام زد ماهور بود. بعد از اون من شدم ب

 نوه هام. یهمه 
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دوسش  شترینوه هاتون ب ی هیبه نظرم ماهور و از بق -

 نه ؟ دیدار

 

هم برق  شیبار چشمها نیا رد،یگیوسعت م لبخندش

 :زندیم

 

کم  چکسیمعرفته، واسه ه یماهور بچم اسطوره  -

 یکار داره و سرش شلوغه ول یلیخ نکهیبا ا زاره،ینم

رفت و قلب مع اد،یبار و حتما م هی یبار، ماه هیدو هفته 

 .لیفام یمهربونِ ماهور زبانزد تو

 

دردناکش  ییو زانوها دهدیدمنوش را دستم م فنجان

 :کندیتخت صاف م یرا رو
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 .روقتهیخونه بخواب مادر، د گهیبرو د -

 

 خواستی. دلم مشدیخاله ماهرخ زمان حس نم کنار

با او لذت ببرم،  یو تا خود صبح از هم صحبت نمیبنش

 دلم بگذارم. یهان و باباصادق را کجاما دانستمیاما نم

 

 د،یاومد زنگ بزن شیپ یتلفن، هر وقت شب کار نیا -

 .دایمراعات نکن

 

 :بوسدیرا م میموها یو رو ردیگیرا م سرم

 

برو دخترخوشگلم، حواسم به خودم هست، قرصامم  -

 خوردم، نگران نباش.
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سرم  یشال را رو کنم،یو مانتوام را تن م شومیم بلند

 :گردمیدازم و سمتش برمان یم

 

 خوبه؟ ا،یدر برمتونیم امیفردا اگه برسم م -

 

 جان. یبرس مل تیبه زندگ -

 

با فکر  خورد،یجواب بدهم که تلفن زنگ م خواهمیم

 ریها سختگ یتازگ دهم،یاز خانه باشد جواب م نکهیا

 تر شده بودند!

 

 بله؟ -

 

گوشم  یمردانه و خاص، تو یادیآشنا، بم، ز یصدا کی

 :چدیپ یم
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 .کایسالم خانومِ مل -

 

 کشم،ینفس م قیبندم و عم یآن از حرص چشم م کی

ماه جز معرفت استاد دق دادن  یب یبامعرفت ب ینوه 

 هم بود.

 

 ماهور، احوال شما؟ یسالم آقا -

 

 یخوابش م ایانگار خواب بوده  شود،یبم تر م شیصدا

 :دیآ

 

 ماه چطوره؟ یب یب د؟یشما خوب هست ،یعال -
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پشت خط  یچه کس پرسدیو م کندینگاهم م ماهرخ

 :زنمیمنتظرش لب م یچشمها ی رهیاست و من خ

 

 ماهورِ! -

 

 :دیگویکه م شنومیم و

 

 گه؟یماهور د یآقا -

 

 :شودیهم چفت م یرو میحرص دندان ها از
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سوند آقا و خانوم عالقه و پ شوندیبه پ یلیشما خ -

 د؟یدار

 

 :دهدیو ماهور جواب م خنددیماهرخ م خاله

 

 دارم. دنیآقا شن ینه عقده  -

 

 به لحن بامزه و خواب آلودش: خندم،یهم م من

 

 ماه، از من خداحافظ. یب یب دمیو م یاالن گوش -

 

 گه؟یخاله ماهرختون د -
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 خندد،یم شنومیو م کنمیحرص دستم را مشت م با

 هیشب شیبس که صدا دادمیگوش م ویر داشتم رادانگا

 :دیگویها بود، خاله ماهرخ بلند م ندهیگو

 

 نکن. تیماهور دختر منو اذ -

 

 :میگویبار من با حرص م نیا و

 

 ماه صداشون کنم؟ یب یمنم ب شهیم تونیحسود -

 

تر  فیدورتر و ضع یخودش را کم یدکلمه  یصدا

 :شنومیم

 

 گمیخاطرِ خودت م به

 

@shahregoftegoo



 خوبم! ی هعالق

 

گرفته شده  یبه اشتباه جد هیشوخ یباشد زندگ ادتی

 ماست.

 !نیرو دوست داشته باش. هم خودت

 

 :دهدیرا با خنده م جوابم

 

 ماه بندس. یب یماه فقط ب یب یب -

 

 :پرسمیفکر کرده باشم م نکهیمن بدون ا و

 

 اد؟یشماست م یصدا نیا -

 

 بااجازتون. -

@shahregoftegoo



 

 گوشش کنم؟ تونمیکجا م -

 

 :زندیلبخند م کنمیم حس

 

 م،یکنیم مشیتنظ میضبط کردم و دار نِ،یتمر نیا -

 !ستیهنوز آماده ن

 

 د؟یشن شهینشده شو نم میتنظ -

 

 :خنددیم

 

نه  شهینم دیماه نسبت داشته باش یب یبا ب یوقت -

 دیبد امیتلگرام پ یکه دادم تو یآورد، به اون شماره ا

 تا بفرستمش!

@shahregoftegoo



 

 :زنمیم لبخند

 

 حتما. د،یکنیلطف م -

 

را دست خاله  یگوش ،یو خداحافظ کنمیم تشکر

 اطیح یماهان تو رسمیبه خانه که م روم،یو م دهمیم

توجه به  یتلفن همراهش است، ب ینشسته و سرش تو

به  ست،یاز بابا صادق ن یخبر شوم،یاو وارد خانه م

 یو ساعت گوش نمینش یتخت م یرو رسمیاتاقم که م

بود، وارد  ستادهفر امیپ میابر انیک کنم،یام را چک م

 :خوانمیو م شومیتلگرام م

 

 شتریب اینخوردمت  یدیامروز خوش گذشت، د -

 ؟یتالش کنم اعتماد کن

@shahregoftegoo
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 یبه کس یبود، وقت انیحق با ک دیشا زنم،یم لبخند

و خب  یماد هم داشته باشاعت دیبا یشویعالقمند م

 اش کرده بود.  وانهیمن رسما د یِاعتماد یب نیا

 

 زیبود که به خانه اش رفته بودم و همه چ یدوم بار

از  نی، و همو خوب گذشت یمیهمان طور گرم و صم

 بابا صادق کم کرده بود! شیبار عذاب وجدانم پ

 

 :کنمیم پیتا

@shahregoftegoo



 

 !یکه همه جوره خوب یمرس -

 

روم و کارت ماهور را  یم رونیاز صفحه بنبود،  نیانال

و اسمش را  زنمیشماره اش را م کشم،یم رونیب فمیاز ک

 شیدایپ شوم،یوارد تلگرام م کنم،یم ویصدا س یآقا

نگاه کردن عکس  کنمیکه م یکار نیو اول کنمیم

شرت  یت کیاست، عکس خودش بود، با  لشیپروفا

گوش  یرو یو هدفون مشک یبلند مشک نیآست

 یندگیکه احتماال مخصوص گو یکرفونیپشت م ،شیها

هدفون بود و چشم  یرو شیبود و دستها ستادهیبود ا

 پیتا یزیچ خواهمیبود. م یبسته بود، عکس قشنگ

آورم  یشوکه سر باال م شود،یکنم که در به ضرب باز م

 یتنها کار چسبد،یماهان م نیو نگاهم به نگاه خشمگ

 ام است: نهیس به یگوش باندنبکنم چس توانمیکه م

@shahregoftegoo



 

 چه خبرته؟ -

 

را  یاگر گوش شود،یبند دلم پاره م د،یآ یم جلو

کرده باشد، اگر... اگر...  بیاگر امروز مرا تعق گرفت،یم

 اگر....

 

 رد،یگیام م دهیاش را مقابل نگاه مات و ترس یگوش

خانه شان، کنار  اطیح یعکس من بود با مونا، تو

که عاشقش  یو بزرگ دیهمان تاب سف یاستخر، رو

و  غیج یادیبودم، لعنت به تو مونا، لعنت به آن رژلب ز

 که زده بودم! یقرمز

 

 دیکه تو و خانوادت دوست ندار ستین میتفه شونیا -

 د؟یبزار شیتون و در معرض نما یخصوص یعکسا

@shahregoftegoo



 

مونا را از کجا اورده بود؟  نستاگرامیا جیکرده ام، پ خی

 :یجور عکس داشت، وا کیمونا هزار و 

 

 حجاب دارم که. گه،یعکسه د هیشلوغ نکن داداش،  -

 

 :زندیصورتم م یرا تو یگوش

 

 قتیرف یخونه  یریم یخوریحجابه؟ تو گوه م نیا -

به خودت، گوه  یمالیم دابیهمه سرخاب سف نیا

غلط کرده  ،یگردیم ینجوریاونا ا یخونه  یخوریم

 !کرشیدر و پ یب یعکسا نیا نیب زارهیعکس تورو م

 

آرامش  کنمیو تالش م بندمیچشم م سوزد،یم لبم

 کنم:

@shahregoftegoo



 

نبود خونشون، تنها  یشلوغ نکن، اون روز کس -

 برش داره! گمیاالن م م،یبود

 

جفتتون  ختیر نمیدور و برت بب گهیدختره رو د نیا -

 حله؟ کنم،یو عوض م

 

 ماهان؟ یگیم یدوستمه، چ -

 

ها و سکوت شب و  هیهمسا یبار، بدون مالحظه  نیا

 :زندیصادق داد مبابا 

 

 اهیصد سال س خوامیم ینجوریا ست،یدوست ن نیا -

 نگه! کیتولدتو تبر

 

@shahregoftegoo



 بود؟ تولد من؟ تولدم

 

 :میشنویبابا صادق را از سالن م یصدا

 

 ماهان؟ چه خبرته؟ -
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حنش را و ل گرددیاتاقم برم یسمت در بسته  سرش

 :کندینرمال تر م

 

 االن. امیآقاجون، م ستین یزیچ -

 

@shahregoftegoo



درهم، با  یبا همان اخمها گردد،یسمتم برم نگاهش

 خواهدیپر از غرور و جذبه، و من دلم م یهمان چشمها

و...  یستیمن ن یوص لیتو وک میو بگو ستمیمقابلش با

 !توانمینم

 

پاکشون  یگیبهش م یزنیاالن زنگ م نیهم -

 ابرو! یب یکنه،دختره 

 

تولدم  کنمیو من فکر م رود،یم رونیو ب دیگویرا م نیا

و  دهمیدردناکم را فشار م یشانیکه فرداشب است. پ

مقابلم تا  ریو با تصو کنم،یام جدا م نهیرا از س یگوش

ضبط شده و  مانیتمام جروبحثها روم،یمرز مردن م

 یوقفه م یماهور ارسال شده. قلبم ب یاشتباها برا

دو  خیپاک کنم اما نگاهم م ار سیو خواهمیکوبد. م

 دانمیکرده ام و اصال نم خی. ماندیکه خورده م یکیت

@shahregoftegoo



و  فرستمیخودم م یرا برا سی! وستیواکنش درست چ

قبل از  کنمیو خدا خدا م کنمیزود را پاکش م یلیخ

 پاک کرده باشم! دنشیشن

 

 گفتن نداشتم!  یبرا یحرف چیبود، و من ه نیانال

 

مرا  یآبرو شیها یباز یو همه جا با کول هشیهم ماهان

 برده بود.

 

 یپ یرا تو سیو و رومیم رونیصفحه چت ماهور ب از

 یهمه  دهم،یو گوش م کنمیخودم دانلود م یو

 :دیگویضبط شده بود، تا آنجا که ماهان م مانیحرفها

 

 !امیاقاجون االن م ستین یزیچ -

 

@shahregoftegoo



 دمیبه تو ماهان، لعنت به من احمق که نفهم لعنت

 ضبط شده! مانیصدا

 

 لرزد،یدستم م شوم،یماهور م یهم وارد صفحه  باز

 :کنمیم پیتا

 

 دستم خورد! دیببخش -

 

 سیندارد. و یو باز هم عکس العمل خواند،یرا م اممیپ

را گوش داده، شک ندارم که گوش داده، شک ندارم 

 دیکنم؟ با یبپرسم؟ عذرخواه دیرفته، با میکه ابرو

 نم؟ک یچه غلط قایدق

 

 :کندیم پیو تا کندیدکلمه را ارسال م لیفا

 

@shahregoftegoo



 خدمت شما! -

 

 هم گوش نداده بود: دیشا کنم،یرا کالفه فوت م نفسم

 

 لطفا. دیبفرست نجایا دیممنون، اگه کانال هم دار -

 

کانال را  نکیو ل خواندیرا م اممیبعد پ قهیدق چند

به  رم،یگیمونا را م یو شماره  کنمیتشکر م فرستد،یم

 .دهدیجواب م دهیدوم نرس بوق

 

 

*** 
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@shahregoftegoo



 

 نی. خاک بر سرت که ایمرده شور تو ببرن مل یعنی -

 .تیکبریداداش ا نیبه ا یقدر رو داد

 

 شده؟یچ -

 

که داشت  یاز حرص زدیداشت، نفس نفس م بغض

 نبود! یدم صبور. مونا اصال و ابدا آکردیمنفجرش م

 

از دهنش در اومده  یداده هر چ امیپ نستایاومده ا-

که چرا عکس تورو گذاشتم. االن  ؟یبهم گفته، که چ

 دنت؟یخوردنت؟ انگشت زدنت؟ دزد

 

بودم و خسته، اما از لحن پر از حرصش  ریهم دلگ من

 :ردیگیخنده ام م

@shahregoftegoo



 

 بند باهاش دعوا کنم؟ هی تونمیمگه م گهیاخالقشه د -

 

 نیدرمون، جمع کن بابا ا یخالقشه و مرض، درد با -

و. به جهنم که جوونه و  یهمه مراعات و احترام خرک

 کردمینم یکار هیناموس چ دیفهمیم نیغرور داره، ا

بار  هی. یهر روز تن و بدنت بلرزه و جنجال داشته باش

 نبود! نیاالن اوضاعمون ا یاومد یجلوش درم

 

 :زنمیسقف لب م ی رهیو خ کشمیتخت دراز م یرو

 

 .مونا یاوضاع رو درک کن یتونیبگم تو نم یمن هر چ -

 

 کارسیاون چ ؟یندار یدرک کردن نداره، تو بابا دار -

 وسط؟ نیا

@shahregoftegoo



 

 :شودیتلخ، آن قدر که کامم تلخ م یلیخ خندم،یم تلخ

 

 که اون پشتش به همون بابا گرمه! نجاستیمشکل ا -

 

ه ام فکر و خست یو من با خودِ عاص کند،یم سکوت

و  رم،یکاش زودتر ازدواج کنم، سر و سامان بگ کنمیم

 و جنجال! یهمه امر و نه نیخالص شوم از ا

 

 ؟یحاال عکس و پاک کرد -

 

 :دهدیتوپ پُر جواب م با

 

 کاریبگه چ یکی نمیکه بش میپاک کنم؟ من؟ من آدم -

داداش تو؟ داداش تو  ؟ینکن؟ اونم ک کاریکن چ

@shahregoftegoo



نسبت  قمیروح بودن رف منه؟ جز سوهان ی کارهیچ

 با من داره؟  یا گهید

 

 بندم،یو چشم م دهمیام را با دستم ماساژ م یشانیپ

 :دیکوبیدهانم م یانگار تو میها قهینبض شق

 

کم حرص بخور مونا، برو اون عکس و پاک کن. بخدا  -

 حوصله ندارم.

 

ازش ندارم، اون عکسم پاک  میبالکش کردم، ترس -

 میدمو دارم، عکس لختخو اریچون اخت کنمینم

 نذاشتم ازت!

 

بودم، از بگومگوها، از قانع کردن ها و قانع  خسته

 نشدن ها:

@shahregoftegoo



 

 .شهیرو سر من خراب م ادیباز م -

 

 رسرتیخ ر،یبگ ادیتو هم خراب شدن رو سرشو  -

اگه پشتش به  یحت ایبار جلوش درب هی ،یازش بزرگتر

 بابات گرم باشه.

 

شب  ست؟ین ادی... پشمینم چکسیه فیمن حر -

 .ریبخ
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 :خنددیم

@shahregoftegoo



 

 جونم. یخب حاال، تولدت مبارک مل -

 

 دیهر بار که ناام توانستمیبا مونا م خندم،یهم م من

ذره ذره به قلبم  دیباز هم لبخند بزنم و ام شدمیم

 برگردد:

 

 تولدم که فرداشبه خل و چل. -

 

 کیباشم که تولدت و تبر ینفر نیاول خواستمیم -

 .که البته ماهان خان گند زد توش رفت گه،یم

 

 :خندمیعشق م با

 

 .ی، مرسقربون محبتت برم من -

@shahregoftegoo



 

 کنم،یعکس رو هم پاک م یحاال چون قربونم رفت -

 فقط بخاطر توها.

 

 ماهت. یبوس به رو -

 

 کنمیتماس را که قطع م کند،یم یحرص خداحافظ با

 میگوش ها یرا تو یو هنذفر شومیوارد تلگرام م

 یماهور تو یصدا کنم،یم یدکلمه را پل گذارم،یم

 :چدیپ یگوشم م

 

 ر،یبگ ادیکافه رفتن و  ییتنها گم،یبه خاطر خودت م -

 ییسفر رفتن و، تنها ییرفتن رو، تنها یمهمون ییتنها

 رتیو... که اگه تقد دنیخواب ییکردن و، تنها دیخر

 !یجا نمون نایا یها تنها موندن بود از همه سال

@shahregoftegoo



 

ساز بزن، که انگشتات به وقت  گم،یخودت م بخاطر

و لمس کنه که خوش اهنگ باشه، که  یزینبودنش چ

 !یمست بش ارمی یشراب و ب یب یبتون

 

خونت و با گلدون و شمع و عود و  گم،یخودت م بخاطر

 سبز و روشن و زنده نگه دار.  یقیموس

 

 ارامشکدت باشه! کاشونت که

 

 میحق با ماهور بود، نفس ها بندم،یرا م میچشمها

از تنش  یکم شوم،یآرام تر م یکم شود،یمنظم تر م

سخت  دی. نباشودیکمتر م شیپ ی قهیچند دق

 !دی...نباگرفتمیم

 

@shahregoftegoo
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*** 

 

هنوز هم مثل  م،یآمده بود ایرخ لب درخاله ماه همراه

و لمسش ذوق داشت. امروز  دنیو د ایدر یبچه ها، برا

را، فراموش  تشیرا، موقع نجایمرا، ا یهم هرازگاه

را  شیرفته ها ادیتمام از  شیو من صبورانه برا کرد،یم

 .دادمیم حیتوض

 

نبود، نه از بابا صادق، نه از  یتولدم بود و خبر امروز

 ماهان!

@shahregoftegoo



 

چندساله ام سرخاک  تیتولدم بود و من به ن مروزا

رفتم، اما خب، خاله ماهرخ و دل گرفته اش  یمادرم م

 مهم تر بود!

 

 کا؟یمل -

 

 یکه م شیو به چشمها رمیگیم ایرا از در نگاهم

 :دهمیم دیدرخش

 

 جونم؟ -

 

خوشگل، ناز، اما  ،یعروس شد دمیخواب د شبید -

 مادر! یچرا خوشحال نبود دونمینم

 

@shahregoftegoo



 نیاندازم، از ا یم شیپاها یو پتو را رو شومیم بلند

بودم، خاله ماهرخ عاشق راه رفتن و  زاریب لچریو

 یریپ ،یریبود اما، به قول خودش، امان از پ دنیدو

است که هر چقدر هم خوش  یعمر زندگ کی ی جهینت

اصال  یو درماندگ یریندارد، پ یعاقب دلچسب یباش

 نبود! یعاقبت خوب

 

 ماه؟ یب یاهان به زور شوهرم داده هان بم دیشا -

 

خط صاف  کی شیچشمها دیخندیم یوقت خندد،یم

 نیو من عاشق ا شد،یهم نم دهید گریکه د شدیم

 بخش ماجرا بودم:

 

 مادر. ستین دیاز ماهان بع -

 

@shahregoftegoo



 کشمیم رونیرنگ را از سبد ب یکوچک صورت فالکس

 :زمیریم یچا کیهمان استکان کمربار یتو شیو برا

 

 بابامه! هیماهان شب -

 

بخار  ی رهیو خاله ماهرخ خ رمیگیرا سمتش م استکان

 :زندیلب م یبلندشده از چا

 

 مادرت! هیو تو شب -

 

 :دادیم یلبخند که نشان از دلتنگ کی زنم،یم لبخند

 

قدرام  نیبود، من ا یارامش و صبور یمادرم خدا -

 .ستمیاروم ن

 

@shahregoftegoo



 :نوشدیرا م یاز چا یماهرخ کم خاله

 

 زارهیقدر واسه من وقت م نیا یمادر، ماه، ک یو ماهت -

 ؟یزاریکه تو م

 

 ماهور! -

 

همان قدر دلچسب، همان  ن،یریهمان قدر ش خندد،یم

موج ها آرام  روم،یو جلوتر م شومینگاه، بلند م یقدر ب

در رفت و آمد بودند، هوا دلچسب بود و خاله ماهرخ 

 یچا ،یچرخ دار لعنت یهمان صندل یرو ا،یدر ی رهیخ

 .دینوش یم
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 بیج یدست تو خوردیهمراهم که زنگ م تلفن

اسم  دنید کشم،بایم رونیرا ب یو گوش برمیمانتوام م

و خب توقع داشتم به  زنم،یم یجان یلبخند ب انیک

 کیرباشد که تولدم را تب یکس نیاول انیمونا، ک یجا

 !دیگویم

 

 سالم! -

 

 یو ما ب یاومد ایخرسندم که شما به دن یلیمن خ -

 خانوم! ماینموند اری

 

متفاوت حالم را  کیتبر نیاز ته دل، و خب ا خندم،یم

 :زنمیآرام پچ م کند،یبهتر م

@shahregoftegoo



 

 خرسند؟ یآقا یخوب -

 

 ؟ییکجا ،یکنیباز که پچ پچ م -

 

 ماه! یب یب شیپ -

 

 :دیگویم یزه او با لحن بام کند،یم مکث

 

 ینکنه خانه  گه؟ید هیماه ک یب یب ،یعل ای -

 ؟یسالمندان راه انداخت

 

و خاله ماهرخ مشکوک نگاهم  خندمیم بلند

 :میگویم کند،ارامیم

 

@shahregoftegoo



 .ونهیهمون خاله ماهرخ د -

 

 نمت؟یبب یک ده،یاسمم م رییتغ یاها، خب خوبه ه -

 

 .رمیگیجوربشه تماس م طمیاگه شرا -

 

هم  یشاک ادیو احتمال ز کند،یمهم سکوت  باز

 :شودیم

 

 شه؟یم نمت؟یروز تولدت من نب -

 

 نمیبب دیبا یول نمتیمنم دوست دارم بب زم،یعز -

 نه. ای امیهست ب طشیشرا

 

 :دیگویم دلخور

@shahregoftegoo



 

رد  یخب بابا، از اون پادگان و حکومت نظام یلیخ -

 خبر کن.فعال. یشد

 

مت نگاه و س کنمیکالفه نفسم را فوت م کند،یقطع م و

جلو  گردم،یخاله ماهرخ برم یخندان و پر از معن

 :رومیم

 

 جونم؟ -

 

 نازدونه؟ هیخبر -

 

 :میگویگوشش م یبوسم، و تو یگونه اش را م خندم،یم

 

 دعام کن. -

@shahregoftegoo
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*** 

 

 انیک دنیدتا به  شدمیهزار دلشوره و دلهره آماده م با

 بروم. 

 لهیپ شتریحواسش به من بود، ب شتریها ب یتازگ ماهان

به من  شتریو ب خت،یریاعصابم را بهم م شتریب کرد،یم

ذهنش غلط  یافکار مسموم تو شهیاز ر کردیثابت م

 است!

 

@shahregoftegoo



بود و  یگوش یسالن و سرش تو یبود تو نشسته

 !زدیدستش م یتو بیبه س یگاز محکم یهرازگاه

 

 اندازد: یمقابلش م زیم یرا رو یگوش دنمید با

 

 ؟یبریم فیکجا تشر ومدهین -

 

زندان  نجایبود! ا انیحق با ک کردمیکه فکر م خوب

 یکَنه هم داشت که من گاه یادیزندانبان ز کیبود، 

 !زدمشیم خوردیتا م خواستیدلم م

 

سخته  لچرمیراه بره، با و تونهیادنمیخاله ماهرخ ز -

 رم،یبراش بگ یاس و روسرچند دست لب رمیبراش، م

 لباساش کهنه شده!

 

@shahregoftegoo



سرم بود اما، اصال فرصت  یبود تو یفکر چند روز نیا

 یانجامش را نداشتم و خب در حال حاضر دروغ بهتر

 !مینداشتم که بگو

 

 ماهرخ نه؟ یهمه کاره  یشد -

 

 :میگویاندازم و م یدوشم م یرا رو فمیحوصله ک یب

 

 باز شروع نکن ماهان... فعال. -

 

 د،یبگو یگریحرف د نکهیقبل از ا زنمیم رونیخانه ب از

که  ییکارها یسر کیچقدر  کنمیافتم و فکر م یراه م

 تیاز سر تکرار برا یبعد از مدت یاز آن واهمه داشت

 !شودیم یعاد

 

@shahregoftegoo



رفتن از همان کارها بود که انگار داشت  انیک یخانه  و

. ترس بود، اما عذاب وجدان شدیم یکار عاد کی

 خودش را به من ثابت کرده بود!  انیز! کهرگ

 

 کندیترمز م میپاها یکه جلو یکستا نیاول سوار

 یجور کی دیبا کنمیافتم و فکر م یو راه م شومیم

ماهرخ را هم  یلباس برا دیبرگردم که فرصت خر

 .رودیداشته باشم، وگرنه دروغم لو م

 

 یکوفت یبا همان دلهره  رسمیخانه اش که م یجلو

 روم،یو سمت خانه م کنمیاطرافم را نگاه م یشگیهم

 شود،یباز م یکیکه در با ت گذارمیزنگ م یدستم را رو

 یو نگاه خندانش را از پشت پنجره م رمیگیسر باال م

 . نمیب

 

@shahregoftegoo



و  ستمیا یپشت در خانه اش م شوم،یساختمان م وارد

در باز است،  شومیزنگ را بزنم که متوجه م خواهمیم

 یرنگ یو بادکنک ها کیک دنیا دو ب شومیوارد خانه م

 روم،یو جلو م زدیریبه قلبم م یبیعج جانیکنارش ه

 :کنمیاطرافم را نگاه م

 

 ان؟یک -
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را  میدستها رد،یگیرا م میاز پشت سر چشمها یکس

 یرو دیوبک یوقفه م یکه تند و ب یو با قلب برمیباال م

 :میگویم جانیآرام و پر از ه گذارم،یم شیدستها

@shahregoftegoo



 

 .انیخوشگل بود ک کمیچقدر ک -

 

را  شیاندازد و لبها یرا گردنم م شیدستها خندد،یم

 :گذاردیگوشم م یرو

 

 .خانوم یمبارک مل یلیتولدت خ -

 

 .رشمیغافلگ ینجوریا کردمیفکرشم نم ،یمرس -

 

زل  چرخاند،یم و مرا سمت خودش ردیگیرا م میبازوها

 :میچشمها یتو زندیم

 

 !یقدر خاص و بکر نیخوبه که ا یلیخ -

 

@shahregoftegoo



 :خندمیو م کنمیکج م سر

 

 .گهید مینیما ا -

 

و  بردیم زیسمت م رد،یگیو دستم را م زندیم لبخند

 :دیگویم

 

 شمعاتو فوت کن. نیبش -

 

 یو زرد رنگ مقابلم م یمشک کیک رهیخ نم،ینش یم

 کیو مورد عالقه ام بود، کمانم، رنگ زرد رنگ دلبر 

رنگ بود که بند زرد رنگ  یمشک نیدورب کی هیشب

پشت هم  انیک بندم،یآن دورش افتاده بود، چشم م

 یرا به هم م میو من کف دستها ردیگیعکس م

 یبرا کنم،یآرزو م گذارم،یچانه ام م ریچسبانم و ز

@shahregoftegoo



مشترکمان.  یو زندگ ندهیآ یبرا ان،یک یخودم، برا

ماهان و بابا صادق، آرزو  یاِه ماهور، برام یب یب یبرا

و  کنمیشمع ها را فوت م کنم،یو چشم باز م کنمیم

و گونه ام  ندینش یکنارم م کشد،یم یسوت بلند انیک

 بوسد: یرا م

 

 .میریو نگاه کن عکس بگ یگوش -

 

پشت هم عکس  انیو ک زنمیلبخند م یگوش رهیخ

عکس  و چند کشمیم رونیب بمیرا از ج یگوش رد،یگیم

 :رمیگیم کیاز ک

 

 .مشیبخور ادی، دلم نمخوشگله یلیخ -

 

 ؟یموافق خورمیپس تورو م -

@shahregoftegoo



 

که  یکیکوچ یکادو شودیو خم م کندیبغلم م خندم،یم

 :ردیگیاست را سمتم م زیم یرو

 

 ناقابله! یلیخ -

 

 .یشرمندم کرد انیک یوا -

 

 کنم،انگشتریو بازش م رمیگیکوچک را م ی جعبه

رنگ، که دو  یانگشتر نقره ا کیبود،  یو کوچک فیظر

 یزیقلب ر یکوچک ریحلقه به هم متصل بود و با زنج

 بود: زیبه آن آو

 

 .رهینظ یب -

 

@shahregoftegoo



 .زمیقابلتو نداره عز -
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 زنم،یم یقیو لبخند عم برمیدستم م یرا تو انگشتر

 یروزمرگ یها یحوصلگ یو ب رودادیگ نیا انیعشق م

حالم خوب بود، هر چند  انی. کنار کدیچسب یم بیعج

 .میرا بهتر بشناس گریراه مانده بود تا همد یلیخ

 

 :زندیانگشتر لب م ی رهیو خ ردیگیرا م دستم

 

من  یبه دستات، منتها حساب دستا ادیم یهمه چ -

 جداس!

@shahregoftegoo



 

 :دکریو ابدا فکر قلب مرا هم نم ختیریم زبان

 

به  ادیم بیشما جداست، عج یبله، حساب دستا -

 من! یدستا

 

و  ردیگیقاب م شیصورتم را با دستها زند،یم لبخند

 میلبها کیکه نزد شیآورد، لبها یسرش را جلو م

کوبد، نفسش  یام م نهیبه س انهیقلبم وحش شودیم

بزنم و  یکه حرف کنمیدل دل م سوزاند،یپوستم را م

 یافتد، چشم م یکمرم راه م ی رهیعرق از ت شود،ینم

و  قیو عم گذاردیم میلبها یرا رو شیبندم، لبها

جور لذت و شور و  کیبوسد و من غرق  یم یطوالن

و  شوردیرا م میاما عذاب وجدانم تمام حس ها جانم،یه

 کشدیعقب م کند،یجدا م میرا از لبها شیلبها برد،یم

@shahregoftegoo



که پر بود  شیچشمها ی رهیخ کنم،یو من چشم باز م

 اندازد: یمانم، ابرو باال م یاز خنده م

 

 تجربه؟ یو ب یقدر خجالت نیدخترم ا -

 

 :زنمیم هیکنا

 

 شما؟ یبا تجربه دوس دار -

 

محکم، و پشت هم عکس  کند،یبغلم م خندد،یم

حالمان کنار هم خوب بود، فقط کاش محرم  م،یریگیم

 و آزاد، بدون ترس، استرس. میبود

که  کنمینگاه م یکیو من به ک میهم گپ زد کنار

 :شدیداشت آب م

 

@shahregoftegoo



 م؟یو بخور کیک ارمیبشقاب چاقو ب -

 

 خوبه! یبزار مییچا -

 

 یبرا رفتمیم دیفرار بود، کم کم با یبرا یخوب ی بهانه

و وارد  شومی. بلند مکردمیم دیماه خر یب یب

 نتیکنار کاب نیزم یرو یکارتون ها شوم،یآشپزخانه م

 یخرد و پرت ها روم،یجلو م کند،یتوجه ام را جلب م

 :میگو یسالن م ی رهیاشپزخانه بود، خ

 

 ؟یدار یاسباب کش -

 

 جمع کنم. دیاالن نه، اما کم کم با -

 

 ؟یکرد دایو پ ییجا ؟یکجا بر -

@shahregoftegoo



 

 :دیگویو م کشدیم ازهیخم

 

 کنم. دایپفرصت خواستم -

 

چاقو و چنگال و  کنم،یرا دم م یو چا میگویم یاهان

تراس  ی. تورومیم رونیو ب دارمیبشقاب را هم برم

بمانم، مرد  شتریب دمیترسیم کشد،یم گاریو س ستادهیا

 !زهیو بود و پر از غر

 

 ؟یاینم -

 

پا له  ریاندازد و ز یم نیزم گارویو س گرددیبرم سمتم

از عرق  سیاش خ یشانیتمام پ د،یا یجلو م کند،یم

 یبرم و تو یرا م کیو من ک ندینش یبود، کنار م

@shahregoftegoo



که  میشویگذارم، مشعول خوردن م یبشقاب ها م

 :دیگویم

 

 آره؟ یبر دیبا -
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بود و من تا  دهیرا بوس میگرفته بودم، فقط لبها استرس

 برده بودم: شیام پ یوسواس یادیذهن ز یتهش را تو

 

دست لباس برم واسه خاله ماهرخ چند  خوامیآره، م -

 .رمیبگ

 

@shahregoftegoo



لب  ریاندازد و ز یپا م یو پا رو دهدیکاناپه لم م یرو

 گذارم: یم زیم یرا رو کیبشقاب ک د،یگویم یآهان

 

 .زمیبر یچا رمیم -

 

 :ردیگیبلند شوم که مچ دستم را م خواهمیم

 

 نه؟ یستیتو اهل مشروبم ن -

 

 :زنمیو پر از تعجب لب م پردیباال م میابروها

 

 !ان؟یک -

 

روز و با دل من  هیبار بابا، امتحانش که ضرر نداره،  هی -

 !شهینم یچیه ایراه ب

@shahregoftegoo



 

 خودتم نخور. گمیآخه من م -

 

 :کندیرا مرتب م میها یچتر فهمم،یشده، م کالفه

 

 بار! هی گمیدارم م -

 

به هم  یچه ارتباط انیگفتم؟ اصال من و ک یم دیبا چه

 همه فاصله؟ نیبا ا میداشت

 

 برم. دیدر موردش، االن با میکنیت محاال بعد صحب -

 

 ؟یشد الیخیب مییچا -

 

 .شهیم رمیخودم د زم،یریواسه تو م -

@shahregoftegoo



 

 یو صورتش را م شومیخم م نم،یب یرا م شخندشین

 بوسم:

 

 روز تولدم بداخالق نشو. گهید -

 

 هی یخوایم ،یمونیم رزنایکنم؟ مثل پ کارتیچ -

 ت کن.خودتم راح الیبده دستم خ اریبردار ب حمیتسب

 

 :خندمیم یزورک

 

 برات. خرمیم یندارم، ول حیتسب -

 

 زهرمار. -

 

@shahregoftegoo



و وارد آشپزخانه  شومیبلند م یتصنع یخنده  با

و  زمیریرنگش م دیماگ سف یو تو یچا شوم،یم

 :زارمیمقابلش م

 

 برم من؟ -

 

 هم داره؟ یریاالن بگم نرو تاث -

 

 :دارمیرا برم فمیک

 

 .یبابت همه چ یمرس -

 

 :دهدیجواب م دیخم شدهمان ا با

 

 .کنمیخواهش م -

@shahregoftegoo



 

 :میگویاندازم و م یکاناپه م یرا رو فمیک ناچار

 

 !خوادیم یدلم چا کنمیاالن که فکر م -

 

و  شومیوارد آشپزخانه م شود،یباز م یکم شیاخمها

همه  نینم،اینش یو کنارش م گردمیبرم زم،یریم یچا

زهرمارش کنم. باهم  خواستمیبود و نم دهیزحمت کش

که هر  یا ندهیآ م،ییگو یم ندهیو از آ میخوریم یچا

 !میبود دواریدو به آن ام

 

 یو خداحافظ شومیساعت بعد بالخره بلند م مین

را فوت  نمینفس سنگ زنمیم رونیاز خانه که ب کنم،یم

 :شنومیرا از پنجره م شیافتم که صدا یو راه م کنمیم

 

@shahregoftegoo



 تا پاساژ! رسونمتیم سایوا ؟یمل -
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حس  شوم،یدستم وارد خانه م یتو دیخر یپاکت ها با

کردم  یرا گرفته ام، حس م انیعطر ک یبو کردمیم

ماهان و بابا صادق از تمام اتفاقات امروز با خبرشدند. 

 مورد داشتم. یجور دلشوره و خجالت ب کی

 

 !گهید یاومد یشب م یذاشتیم -

 

 :کنمیدار نگاهش م یو معن رومیهارا باال م پله

 

@shahregoftegoo



 ؟یندار یا گهیتو جز چک کردن من کار د نمیبب -

 یه ینباش کاریبرو دنبال کار ب یتابستونِ درس ندار

 !یکن لهیبه من پ

 

 ؟یزبون در اورد -

 

آن هم  کردم،یروزها کمتر و سخت تر مراعات م نیا

 بود! انیمونا و ک یحرفها لشیدل

 

واسه حفظ  ایزبون و همه دارن داداش من، منتها بعض -

 !دارنیحرمت و احترام جلوشو نگه م

 

 :چرخدیو سرم به ضرب م زندیدست به گونه ام م با

 

@shahregoftegoo



چه  یخوایم نمیحرمت و احترام و حفظ نکن بب -

 !؟یکن یغلط

 

 شیشانه ها یرنگ رو یقهوه ا یصادق با همان عبا بابا

 :دیآ یم رونیدستش از اتاق ب یتو حیو تسب

 

 چتونه باز؟ -

 

 یمبل م یو کالفه پاکت ها را رو شومیخانه م وارد

 اندازم:

 

در به در دنبال لباس واسه خاله بودم، بهش بخوره،  -

رنگش و بپسنده، بلند نباشه، کوتاه نشه، حاالم که 

 داده. ریآقا پسرت باز گ نیاومدم ا

 

@shahregoftegoo



 :میگو یو با توپ پر م گردمیبرم سمتش

 

 رم؟یتو نگفتم کجا ممن به  -

 

دانستم  یشلوغم خوب م یادیمغز ز یدر هزارتو ومن

 نیکه ا یوسط حق با ماهان هم نباشد حق با من نیا

 !ستیگفتم ن یروزها راحت دروغ م

 

 ؟یکنیو خر م ی، ک9االن  ،یتو مل یرفت 5ساعت  -

 

 یو کم زندیماهان م ی نهیس یصادق دست تو بابا

 :دهدیعقب هلش م

 

 پسر؟ یزبون خوش ندارچرا تو  -

 

@shahregoftegoo



من  یزندگ یکدام از مردها چیخوش؟متاسفانه ه زبان

 .زبان خوش نداشتند

 

 ادیشب ب 9 دیبابا؟دختر با فهمهیزبون خوش م نیا -

رفته  ادتی ره؟یکجا نم رهیکجا م یپرسیخونه؟اصال م

شل گرفت که  یطور نیدختر آقاجواد و؟ اونم هم

 !نهیوضعش ا

 

که از شدت  ی. دخترگفتیرا م هیآقا جواد؟ مرض دختر

شد، تنها نه. با  یفرار ادیز یدادن ها ریو گ تیمحدود

 دیهم نفهم چکسیکه دوستش داشت، و ه یپسر

 عاقبتش چه شد!

 

سابق مان بود، همان روزها از  ی هیجواد همسا آقا

 کردند و رفتند! یشدت حرف و نگاه ها اسباب کش

@shahregoftegoo



 

ق نداد، ح هیبه مرض چکسیآن روزها نه حاال، ه نه

 دینگفت چرا رفت، فقط دهن به دهن چرخ چکسیه

 پسر فرار کرده! کیآبرو با  یب یکه دختره 
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چرا رفت، من و تمام  هیمرض دانستمیمن خوب م اما

اما خب، فرار راه حل  م،یدیفهمیم ایدن یها هیمرض

تحمل آدمها  یآستانه  هیما به قول مرضنبود! ا یخوب

 اندازه نبوده! کیوقت  چیه

 

@shahregoftegoo



 میحرف گمیدارم م ،یمن حواسم هست به مل -

 دیدرست بگو، هر شب هرشب دعوا دار یبزن یخوایم

 !دیکنینم رمردمیمن پ یمالحظه  نجایا

 

 :گرددیدرهم سمتم برم یاخمها با

 

 رونیبموقع  نیقدر واجب بود که تا ا نیلباسا ا نیا -

 ؟یبمون

 

بماند،  رونیموقع شب ب نیتا ا دیشد، دختر نبا شروع

بپوشد،  یرنگ رنگ دیبلند بخندد، دختر نبا دیدختر نبا

شادباشد اصال، خدا کجا گفته بود دختر ها  دیدختر نبا

تا  میکجا گفته بود محدود باش ده؟یخانه آفر یرا برا

جنس مخالفمان هوا برش ندارد؟ چه طور ممکن بود 
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مراعات  دیرا بفهمم؟ تا کجا با رپدر و پس نین ام

  کردم؟یم

 

و سالم  حیپره ادمه، منم االن صح ابونایبابا هنوز خ -

 بحثا... نیدر خدمتتون،ا

 

دهانم بزند که بابا  یدستش را تو خواهدیم ماهان

 :زندیو داد م شودیصادق مانع م

 

 اهلل اکبر از دست شما،برو عقب پسر عه! -

 

 :دیگویپ پر مبا تو ماهان

 

 شیارا نینفله، ا یدیجواب م یکنیتو اخه غلط م -

 کردنه؟ هان؟ دیواسه خر

@shahregoftegoo



 

  دیگو یصادق کالفه م بابا

 

 بس کن ماهان، بسه! -

 

حرص وحشتناک جلو  کیبغض وقت نشناس و  کی با

 :رومیم

 

فکر  ؟یپشت لبات سبز شده مرد شد یفکر کرد -

هان؟ االن  باد کردن و زدنه؟ رتیبه رگ غ یمرد یکرد

اقا جوادشم؟ بعد فکر  ی هیمن مثل مرض یترسیم

تا مثل  3 یکی یاون شد؟ چون جا هیچرا مرض یکنینم

 تورو داشت!
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برو گمشو از جلو چشمام، برو گمشو تا نزدم نصف  -

 .یش

 

با  دیکوبم، با یدر را م روم،یسمت اتاق م یحال بد با

 دیباوضع را ادامه داد،  نیا شدینم زدم،یحرف م انیک

زندان  نیو از ا ردیتا زودتر دست مرا بگ زدمیحرف م

 ببرد!

 

 [05.04.21 14:42] 

 

 ۶۶_پارت#

 

*** 

 

@shahregoftegoo



و  کردمیو فکر م گرفتمیو عکس م زدمیقدم م ایدر لب

با ماهان  شبمیقلبم از کل کل د یحوال ییجا

 !سوختیم

 

خودش  یبه گفته  که ییهم برادر داشت، برادرها مونا

صالحش را  ی شهی. هم شیکوه بودند برا شهیهم

 خواستند و آرامشش را.

 

نداشتم  تیچرا من با وجود ماهان نه تنها حس امن پس

 از ترس و واهمه؟ شدمیبلکه پر م

 

خانه  یشماره  دنیبا د خوردیهمراهم که زنگ م تلفن

 :دهمیخاله ماهرخ نگران جواب م ی

 

 ماه؟ یب یجانم ب -

@shahregoftegoo



 

 مادر؟ ییجان، کجا کایمل -

 

 :پوشمیرا م میها یاندازم و کتون یرا گردنم م نیدورب

 

 شده؟ یزیچ ام،یمن لب در -

 

دنبالم چند روز ببرتم  ادیماهور زنگ زد داره م -

اونجا واسم وقت گرفته،  دهیدکتر خوبم د هیتهران، 

مزاحمت شدم  گهید اد،ینشدم ن شیواال من که حرف

 .ادیاماده شم تا ممن  یکمک کن یایب

 

نفر  کیشان  یزندگ یآدمها تو یهمه  زنم،یم لبخند

 حواسشان به آن ها باشد! شهیرا الزم داشتند که هم
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 چشم. امیدارم م -

 

 قربونت برم مادر. -

 

کوله ام را  کنم،یم یو خداخافظ میگو یم ینکنه ا خدا

بعدازظهر  5 کیافتم. ساعت نزد یو راه م دارمیبرم

ماهرخ را صبح به دستش رسانده  یباسهابود و من ل

 بودم.

 

و  شدمیچون دلتنگش م کردیخوشحالم نم رفتنش

داشت  اجیاما، خاله احت شدیبزرگتر م میها ییتنها

 برود!

 

اندازم و  یم دیکل رسمیخاله ماهرخ که م یخانه  به

و وارد ساختمان  کنمیرا رد م اطیح شوم،یوارد خانه م
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و تالش  ستادهین اکه وسط سال نمیب یم شوم،یم

ورم داشت و  شیقدم بردارد، پاها شتریب کندیم

 داشت وزن کم کند. اجیاحت

 

 ماه خانوم. یب یسالم ب -

 

 :رودیدلم ضعف م شیچشمها یاز تماشا زند،یم لبخند

 

خوشگل  یلیخ یدیکه خر ییرهنایسالم مادر، پ -

 بودن دستت درد نکنه.

 

اش  یس پرتهم هزار بار تشکر کرده بود، به حوا صبح

 یمثل برفش را م یگونه  روم،یو جلو م زنمیلبخند م

 بوسم:

 

@shahregoftegoo



 د؟یریراه م دیوقته دار یلیخ -

 

 مادر. ستین ادمی -

 

 :ندیتخت بنش یرو کنمیم کمک

 

 رسه؟یم یخب، آقا ماهور ک -

 

 کنهیهمش ول م شویبچم کار و زندگ گه،ید رسهیم -

 بخاطر من.

 

 :کنمیم یتصنع اخم

 

 ه؟یحرفا چ نیماه، ا یب یخب ب فشهیوظ -
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 :رومیو سمت اتاق م شومیم بلند

 

رنگه کجاست واستون  یسرمه ا کیاون ساک کوچ -

 لباس بزارم؟

 

 جان. یهمون کمد باشه مل یفکر کنم تو -

 

سرم  شنوم،یم شیپردردش را از شدت درد زانوها آخ

اما  کنمیم رورویو کمد را ز دهمیکالفه تکان م را

و  گردمیکل اتاق را م کنم،ی. کشوها را نگاه مستین

 :رومیم رونیب

@shahregoftegoo



 

 ماه. یب یکه ب ستین -

 

 :دادیرا ماساژ م شیزانوها دشیتپل و سف یدستها با

 

 عه؟ نبود؟  -

 

 یب یب یحافظه  یاصال من چرا رو رد،یگیام م خنده

 یو رو دارمیا از سرم برمحساب کرده بودم؟شالم ر

 اندازم: یمبل م

 

 چقدر گرمه امروز. -

 

تخت  ریافتد ز یم ادمیو  گرددیسمت اتاق برم نگاهم

و پتو  شومیو خم م شومیرا نگاه نکردم، وارد اتاق م
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رنگ را  یساک سورمه ا دهم،یتخت را باال م یرو

از همان اتاق  زنم،یم یو لبخند محو کشمیم رونیب

 :میگویبلند م

 

 شد دورت بگردم. دایپ -

 

بودم را  دهیخر شیکه برا ییو لباس ها شومیم بلند

 یصدا گذارم،یساک م یو تو زنمیتا م یکی یکی

 زیباز حوصله اش سر ر فهممیو م شنومیرا م ونیزیتلو

و  کنمیرا هم جدا م شیها یو روسر خندمیشده. م

 :زارمیساک م یتو

 

 ؟یمونیماه چند روز م یب یب -
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دو روز، به اون ماهورِ چشم قشنگ  یکیباشه به من  -

 هفته. هیباشه 

 

 :خندمیم

 

 گنیم ایحاال چرا چشم قشنگ؟ معموال به چشم رنگ -

 چشم قشنگا.

 

ارزه  یو بلندش م یمشک یاوا مادر، بچم اون مژه ها -

 !یبه صدتا چشم سبز و اب

 

افتم. از  یفرمژه م ادی خندم،یبار بلند و از ته دل م نیا

را  زیکوچک م ی. کشوخنددیمن ماهرخ هم م یخنده 

بسته  کی شیو از هر کدام از قرص ها کنمیهم باز م

 . گذارمیساک م یو تو دارمیبرم

@shahregoftegoo



 

 .خورهیزنگ م تیمادر، گوش یمل -

 

 نیزم یرا از رو فمیک شوم،یو وارد سالن م شومیم بلند

مونا بود.  کشم،یم رونیام را ب یو گوش دارمیبرم

و سمت اتاق  گذارمیم میش هاگو یرا تو یهندزفر

 :گردمیبرم

 

 ؟ییمونا یچطور-

 

 .شعوریتوِ ب یاز احوال پرس -

 

 :گردانمیکشو برم یقرص را تو یمانده  یو باق خندمیم

 

 گرفتار بودم شرمنده، جانم؟ -
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 نه؟ یخوایتولدتو نم یکادو -
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که تازه  یشیو جواب ازما کنمیرا باز م گرید یکشو

 :گذارمیو داخل ساک م دارمیداده بود را هم برم

 

 خونمون؟ یومدیخب چرا ن -

 

... نمیاون داداش نکبتتو بب ختیر خوامیچون نم -

 ؟یشگیهم یهمون کافه  یایب یتونیم

 

@shahregoftegoo



شه  یبره تهران، راه خوادیاالن نه، خاله ماهرخ م -

 .امیم

 

را که  یگوش د،یگویم یو باشه ا دهدیم یناجور فحش

 :شنومیم مهیخاله را نصفه و ن یصدا کنمیقطع م

 

 اومد مادر. -

 

و  شومیبلند م دارم،یبندم و ساک را برم یرا م کشو

خاله و پشت به  ی. ماهور را درست روبه روگردمیبرم

آمده بود که متوجه نشدم؟قبل از  یک نم،یب یخودم م

 . گرددیم سمتم برمبزن یبتوانم حرکت نکهیا

 

 کا؟یاحوال خانومِ مل -

 

@shahregoftegoo



و  ستیسرم ن یرو یزیچ چیافتد ه یم ادمی م،یموها

 نتیماه با شط یب یب خته،یدورم ر شانیپر میموها

و من مثل خشک شده ها مانده ام چه طور به  خنددیم

وقت است مردها قبل  یلیچشم قشنگ بفهمانم خ نیا

اما  دمیکشیالت مخج ند،یگویم ااهللیاز ورود به خانه 

 :زنمیلب م

 

 سالم. -

 

 یاز روسر یکیبندم.  یو در اتاق را م میگویرا م نیهم

چقدر  کنمیو فکر م کشمیم رونیخاله را از کشو ب یها

 است! یماهان خال یجا

 

به در  یاندازم که ضربه ا یسرم م یرا رو یروسر

 یشال هنرمند کنم،یو در را باز م گردمیبرم خورد،یم

@shahregoftegoo



شال را سمتم  کرد؟یچه م شیدستها یتو رنگم یمشک

 :ردیگیم

 

 خدمت شما. -

 

 یسرم م یدرشت رو یبا گلها یروسر یرو نگاهش

دستش را عقب  رمیشال را بگ نکهیافتد و قبل از ا

 :کشدیم

 

 .ادیبه سن و سالتون م شتریب نینه خوبه، ا -

 

 !شعوریب یِ چشم قشنگ صدا مخمل ی کهیمرت

 

 :میگویبا تمام حرصم مو  خورمیام را سخت م خنده
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 ندادن؟ ادیبه شما در زدن  -

 

 دیکل یدر بزنم وقت دیمادربزرگم چرا با یخونه  -

 دارم؟

 

بود حق با مرد مقابلم بود، اما  نیمنصفانه اش ا خب

 نبودم. یادم منصف ادیخب من ز

 

 د؟یدونینم نجام،یا شهیمن هم دیدونیچون م -

 

 گفتم. ااهللی نیآره خب، واسه هم -

 

 ! کایمل یزدیگند م یبود؟ باز داشت گفته

 

 ماهور اومده. کایماه هم دوبار گفت مل یب یب یحت -

@shahregoftegoo



 

کم  شهیرا چه قدر متفاوت و خاص گفت، چرا هم کایمل

 آوردم؟ یم

 

 !دمینشن کردمیداشتم با تلفن صحبت م -

 

 یجور خاص کیو  زندیاش را به چارچوب در م شانه

 :کندینگاهم م

 

 بندس؟ ریتقص نیآهان بعد ا -

 

 :ردیگیخودم خنده ام م ییاز پررو خودم

 

 .بایتقر -
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 :کندیزود جبران م یلیاندازد، و خ یرا باال م شیابروها

 

 حرفارو نداره! نیا یمو و چتر کهیحاال چهار ت -

 

اندازد و من مات حرکتش  یبعد شال را گردنم م و

ماه همچنان  یب یب نمیب یو م رودیعقب م مانم،یم

 .بندمیو در را با حرص م شومیوارد اتاق م خندد،یم
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و از  دارمیساک را برم کنم،یسرم مرتب م یرا رو شالم

ماه نشسته بود و  یب ی. کنار برومیم رونیاتاق ب

چطور ممکن بود  خورم،ی. جا مزدیرا شانه م شیموها
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قدر احساس خرج  نیدر بامحبت باشد؟اق نیمرد ا کی

 قدر معرفت داشته باشد؟ نیکند؟ ا

 

 بود! بیعج یزیمرد به طرز شگفت انگ نیبود. ا بیعج

 

 تهران گرمه دردت به سرم. ؟یببافم عرق نکن -

 

 یپشت به من بودند، لحظه ا شانیهر دو زنم،یم لبخند

مثل ماهور داشته  یشدم نوه ا ریدلم خواست اگر پ

 باشم!

 

 خدا نکنه مادر، بباف قربون صدات برم. -

 

خاله را که تا شانه  دیکم پشت و سف یموها ماهرانه

را  یبود بافت، کش را بست و دست آخر روسر شیها
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سرش انداخت. و من همان طور ساک به  یتا زد و رو

 .کردمیم شانیدست تماشا

 

 ماه، بزن گره رو. یب یحله ب -

 

خاله را از شانه  یاو همان طور که موه شودیم بلند

خنده اش را  خورد،یجا م گردد،یسمتم برم کندیجدا م

 :کندیکنترل م

 

 بابا. یا -

 

تو چرا مثل جن  یعنیبابا گفتنش هزار معنا داشت،  یا

 !یکنینگاه م ،یشویم بیغ ،یشویظاهر م

 

 :گرددیسمتم برم یب یو ب رودیآشپزخانه م سمت
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 ؟یمل ستمیمن ن یدیگالرو آب م -

 

 :نمینش یو کنارش م گذارمیم نیا کنار تخت زمر ساک

 

چند روزو، به  نیا دیچشم، فقط خوش بگذرون -

 باشه؟ د،یفکر نکن میچیه

 

 نه؟ یحاج زارهیتوروهم ببرم، نم شدیکاش م -

 

 :خندمیم

 

 ؟یب یاخه ب امیمن کجا ب -

 

 .یناسالمت میلیفام -
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ماهور از آشپزخانه  نمیب یبوسم و م یاش را م گونه

 :دیآ یم ونریب

 

 م؟یبر یحله همه چ -
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 :کندیماه با عشق و لذت نگاهش م یب یب

 

 .میریحاال م نیمادر، بش یراه یخسته  -
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 نیاندازد و همان طور که آست یسمتم م ییگذرا نگاه

 :دیگو یم دهدیرا باال م دشیشرت سف یت یها

 

 که. مینبود بخور مییچا هیواال  -

 

سرش بکوبم،  یساک را تو نیهم خواستیم دلم

 :دیگویم یب یپررو. ب ی کهیمرت

 

 یهست مل خچالیبخور، شربت  یتو هم که فقط چا -

 ؟یخوریدرست کرده، م روزید

 

 شربتم خوبه. -

 

 :شومیو بلند م رمیگیحرص نگاهم را م با
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 من. ارمیم -

 

پارچ  کنم،یرا باز م خچالیو در  شومیآشپزخانه م وارد

 نتیرا از کاب وانیل کشم،یم رونیرا ب یا شهیش

 زنم،یرا هم م ریشربت خاکش ختنیو قبل از ر دارمیبرم

 خواهمیگذارم و م یبشقاب کوچک م یرا تو وانیل

 شنوم،یتلفن همراهم را م امیپ یبروم که صدا رونیب

ن طور و هما کشمیم رونیمانتوام ب بیرا از ج یگوش

 افتم: یراه م خوانمیمونا را م امیکه پ

 

 پس نکبت؟ ییکجا -

 

 ییدستم به جا یتو وانیکنم که ل پیتا خواهمیم

 میگو یم یآرام نیه شود،یم زیو سرر کندیبرخورد م

کلمه گند زده بودم،  یواقع یاورم. به معنا یو سر باال م
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 یمحترم تو یها ریرنگش را خاکش دیشرت سف یت

بود  ختهیبشقاب هم ر یکرده بودند، تو ینچراغا وانیل

بود، هم خنده ام گرفته  وانیهم ل یو ته مانده اش تو

 .مردمیبود هم داشتم از خجالت م

 

 زدم؟یدر م ایگفتم؟یم ااهللی دیبا نجامیا -

 

سر  ست،ین یخودم را کنترل کنم، اصال شدن توانمینم

 و میگویم یبلند ی. واخندمیو از ته دل م رمیگیباال م

 :گردانمینگاهم را مجدد سمتش برم

 

 .خوامیمعذرت م -

 

اش  نهیشرت را از س یت رد،یگیخنده ام خنده اش م از

 :کندیجدا م
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 نبر لطفا. یشما خواستگار اومد واست چا -

 

 :کنمیم یزیو اخم ر کنمیام را جمع م خنده

 

 بشورم واستون. دیاریخب حاال، درب -

 

 ارم؟یدرب نجایهم -
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باورم  یگاه کنم،یخنده ام را کنترل م یبدبخت به

اول است. فکر  یدارهایهمان ماهور د نیا شودینم
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 شهیترها هم بهیغر یداشت، و برا لهیمرد پ نیا کنمیم

 بود! یجد

 

را  وانیو بشقاب و ل گردمیبرم نکیحرف سمت س یب

 کنم،یو پر م دارمیبرم یگرید وانیل کنم،یهمانجا رها م

 :رمیگیسمتش م

 

 !دیلباس ندار نجایا نمیمن برم بب دیبخور -

 

 یو در جواب ب رومیم رونیب رد،یگیرا م وانیحرف ل یب

 :پرسدیکه م یب

 

 کا؟یمل شدهیچ -
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 خندد،یم گوشیباز یو مثل بچه ها میگویرا م ماجرا

 :پرسمیم

 

 ن؟لباس ندار نجایآقا ماهور ا -

 

باشه، همونجا که  یکمد دوم یتو دیاگه باشه با -

 .امرزمهیشوهر خداب یها لهیوس

 

 کا،یلعنت به تو مل شوم،یو وارد اتاق م میگویم یا باشه

 یشرت مشک یت کی دنیو با د کنمیدر کمد را باز م

 رونیشرت را ب یو ت کنمیکوتاه نفسم را فوت م نیاست

از  روم،یم رونیاندازم و ب یتخت م یو رو کشمیم

ماه بلند بلند به اوضاع  یب یامده و ب رونیاشپزخانه ب

 :کنمیبا خنده نگاهشان م خندد،یلباسش م
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 تخت. یگذاشتم رو -

 

 !کایخانومِ مل دیشرمنده کرد -

 

 وانیل رم،یگ یم دهیاش را نشن هیشوخ و پر از کنا لحن

 زیم یرا رو وانیل رود،یو سمت اتاق م دهدیرا دستم م

مانتواش را بپوشد.  یب یب کنمیو کمک م گذارمیم

 م،یسمت اتاق برگرد شودیدر اتاق باعث م یصدا

 کنمیلباسش را عوض کرده بود و خب من اعتراف م

 امد.  یبه چهره اش م شتریب یرنگ مشک

 

 ماه آمادس. یب یب -

 

 :کنمیو دستم را سمتش دراز م رومیم جلو
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 من بشورم. دیبد -

 

 دم.با خو برمشینه بابا، م -

 

 دیبه هر حال با رم،یگیلباس را م نیچرا است دانمینم

 :کردمیجبران م

 

 .دیلباس داشته باش نجایا ستیباالخره بعد ن -

 

 بعد؟ یسر یدار یا گهید یاها، برنامه  -

 

دلم  خندم،یمن هم م یب یب یخنده  یصدا از

 یبکشم، ت رونیزبانش را از حلقومش ب خواستیم

خاله بلند شود،  کندیمو کمک  کندیشرت را رها م

 :کندیماهور نگاهم م دهم،یعصا را دستش م
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 .دیاریزحمت اون ساک و ب یب -
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. رومیخانه م یتا جلو لمیو برخالف م دارمیرا برم ساک

دلهره آوار با خودم فکر  یلحظه ها ی شهیو مثل هم

ر ماهان برسد؟ اگر بابا صادق برسد؟ اگر اگ کنمیم

کنند!؟ و دست  یرفتار ایبزنند  یماهور حرف یجلو

. به شانس هم کندیآرامم نم یحس و فکر چیآخر ه

 ندارم! یادیاعتقاد ز
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و  ندینش یجلو م یصندل یماه با کمک ماهور رو یب یب

 یو ساک را رو کنمیعقب را باز م یمن در صندل

و  گذارمیم ستیچ فهممیه نمک یلیکنار وسا یصندل

 :کندینگاه م نیماش یبندم. ماهور از باال یدر را م

 

 !کایخانومِ مل دیدیزحمت کش -

 

 :کردمیصدا زدنش عادت م نطوریبه ا داشتم

 

نکردم، بازم شرمنده بابت  یکار کنمیخواهش م -

 لباس تون.

 

 میو مستق گذاردیم نیسقف ماش یرا رو شیدستها

 یاز آن کوچه ماهان برسد حت و اگر کند،یم ینگاه
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چه  شیها یمالحظگ یتصورش را کنم که با ب توانمینم

 !اوردیسرم ب ییبال

 

 دشمنتون شرمنده.  -

 

 :دهدیآرام تر ادامه م و

 

 شتریب ادیاونجا که م د،یماه زنگ بزن یب یبه ب -

 !شهیدلتنگ شما م

 

 :زنمیم لبخند

 

 حتما. -
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 ییا بمونه، تنهاکم کم عادتش بدم اونج شهیم نمیبب -

 شهیهم شهیشما هم که نم ست،یواسش خوب ن گهید

 !دیفتیزحمت ب یتو

 

بود که با وجود  یماه تنها مامن یب یب رد،یگیم دلم

کنارش آرام بود، محکم  شدیم میها یتمام خستگ

 :دهمیجواب م

 

 چیرحمته، عشقه، من ه ستیماه زحمت ن یب یب -

 .ستمیآروم ن یب یکجا جز کنار ب

 

 با اجازتون. د،یا محبت دارشم -
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ماه  یب یب شود،یسوار م یاعلیو با گفتن  کشدیم عقب

و من غرق صورت مثل ماهش  کشدیم نییرا پا شهیش

 :زنمیلبخند م

 

هر روز سر ساعت  ،یب یخوش بگذرونا ب یحساب -

 .زنمیداروهاتونم زنگ م

 

تلفن همراهش است اما در همان  یحواسش تو ماهور

 :دیگو یحالت م

 

داروهاشو واسه من  بیترت گهیبار د هیشما لطف کن  -

 چند روز حواسم باشه. نیبفرست ا

 

 :ردیگیماه دستم را م یب یو ب میگو یم یچشم
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 ادیحواست به خودت باشه مادر، با داداش و باباتم ز -

 کل کل نکن باشه؟

 

 [05.04.21 14:42] 

 

 73_پارت#

 

 :دهمیاز ماهور اما جواب م کشمیم خجالت

 

چشم، شما نگران من نباش،حواسم به خونه و  -

 گلدوناتونم هست.

 

بوسم،  یو گونه اش را م شومیو من خم م زندیم لبخند

. از کندیحرکت م یو ماهور با تک بوق رومیعقب م

 اطی. وارد حشومیو دلتنگ م ردیگیلحظه دلم م نیهم
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و پا که به  کنمیرا رد م اطیبندم. ح یو در را م شومیم

ماه قلبم را مچاله  یب یب یخال یجا گذارمیخانه م

 گردم،یبرم اطیو به ح دارمیبرم. لباس ماهور را کندیم

کنار باغچه لک  ییلباسشو عیکنار حوض با همان ما

 یام م ینیب یتو بی. عطرش عجشورمیلباس را م

و  شومی. بلند مشورمیو لباس را م زنمی. لبخند مچدیپ

. همه گردمیو به خانه برم کنمیبند پهن م یباس را رول

مونا  دارم،یو کوله ام را برم دیو کل کنمیجا را مرتب م

را  میو من دستپاچه کفش ها ردیگیمجدد تماس م

 :رومیم یو سمت در ورود پوشمیم

 

 ام؟یمن ب ییاالن رفت. کجا نیهم -

 

 بره؟ تونهیم ییجا گهید ۶سرکار ساعت  -
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 شد؟ ۶ یوا -

 

 :خندمیو م دهدیحرص فحش م با

 

 .گردمیزود برم امیم -

 

از  یماهان قلبم لحظه ا دنیبا د کنمیرا که باز م در

 ریشمش دهدیدر همش نشان م یافتد. اخمها یتپش م

 !دهیرا از رو بسته و احتماال ماهور را هم د

 

پسره  نیتا ا یندازیلنگر م یخوریکنگر م نجایشما ا -

 و بره نه؟ ادیب

 

و من واقعا  ،یبود و شکاک، بد دل بود و عصب نیبدب

 کنم!؟ یپسر چه رفتار نیبا ا دیبا دانستمینم
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 راه ننداز! دادیکوچه داد و ب یتو -

 

و مونا  رومیکوبد. عقب م یو در را م شودیم اطیح وارد

 . کندیهمچنان الو الو م

 

 خودتو؟ یرسونیکه قبلش م ادیم یفهمیاز کجا م -

 

 :شودیگشاد ماز تعجب  میچشمها

 

خاله  ؟یگیتو؟ چرا چرند م یهست یزیچ یکاراگاه -

ساک شو ببندم  امیبره تهران ب خوادیماهرخ گفت م

 منم بستم.
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 یشرت رو یکه نگاهش به ت دیبگو یزیچ خواهدیم

 .یوا ،یوا ،یماند. وا یبند م

 

 :ردیگیلباس م نیو دستش را به آست رودیم جلو

 

 !سهیخ -

 

خون سرد  کنمیاما جان م دمکریم یغالب ته داشتم

 باشم:

 

 جرمه؟ سیلباس خ -

 

 :گرددیبرم سمتم
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 ،یدیگنده گنده م یجوابا ،یمل یزبون در اورد -

فاصله  نیا یپسره اومد ماهرخ و ببره تهران و تو

 لباسم عوض کرد و شست و پهن کرد؟

 

  دم؟یفهمیچرا نم گفت؟یم چه

 

ردم مگه من فضولم از پسر م زا؟یچ نیبه من چه ا -

 ؟یشوریچرا لباس م ای یکنیبپرسم چرا لباس عوض م

 

کالفه بود، آن قدر که  کشد،یبه صورتش م یدست

 :دمیترس یداشتم م

 

 هست؟ نتونیب یزیچ -
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. و من مات و نهیبود، پر از حرص و ک دهیپرس سخت

 :زنمیشوکه لب م

 

 ماهان؟ خجالت بکش! -
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 شی. مردمک هاکندیو پر از سوال نگاهم م مشکوک

 زندیو دست آخر درست زل م چرخدیصورتم م انیم

 لرزانم: میمردمک ها یتو

 

 !ستیوسط درست ن نیا یزیچ هی -
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درست  زهایچ یلیوسط خ نیا مییبگو خواستیم دلم

 ! ستین

 

 نیبودن، ا تیشانه شدن و امن یکه جا ییتو، تو مثال

 !یکنیم یو ته دلم را خال یزنیطور زخم م

 

بن  میکردن ها یاول و آخر عاشق دانمیمن که م مثال

وسط  نی. چرا که ااهیو س کیاست بس تار یبست

و  رتیمشت غ کیاست که اگر بشکند  یاعتماد

 !زندیم رونیکورکورانه ب یتعصب ها

 

که اگه پاتو از خط قرمزا اون ورتر  یدونیم کا،یمل -

 شه؟یم یچ یبزار
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 اجی. چون من احتکه بدانم خواستمینم دانستم،ینم نه

و  زدیداشتم دل ببندم و دلم بر ازیکنم. ن یداشتم زندگ

 قلبم تند بزند!

 

 نیساکن و ساکت را از ا یزندگ نیداشتم ا اجیاحت

 .اورمیب رونیب یکنواختی

 

 کنم! یداشتم جوان ازین

 

اله خ شینکن، من پ یباف الیقدر خ نیماهان ا -

 نیبکنم؟ اصال ا تونمیم ییچه غلط و خطا قایماهرخ دق

بزرگ شو،  کمیبه ما داره؟ داداش من  یپسره چه ربط

 !رتیاسمش آزاره نه غ نایبفهم، درک کن، ا کمی

 

 :کشدیرا م میکه بازو رومیدر م سمت
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 کجا؟ -

 

 تولدمو بده. یکادو خوادیکافه، مونا منتظرمه، م رمیم -

 

 :شودیم دتریشد شیاخمها

 

 دختره رو خط بکش؟ نیمگه نگفتم دور ا -

 

را کجا بکوبم که پشتش نفسم برود و راحت شوم  سرم

 بشر!؟ نیاز ا

 

 ماهان، تو رو به روح مامان بس کن. -
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افتم.  یگفتنش راه م یتوجه به مل یو ب رومیم رونیب

 مثل گردو راه نفسم را بسته بود.  یزیچ کی

 

 یصبور دیده باو شکنن فیما موجودات ظر چقدر

 م؟یکردیخانواده را بزرگ م یمردها م؟یکردیم

 یو برا میشدیم م؟عاشقیزدیو دم نم میشکستیم

 م؟یشدیخفه م ستیچ میدیفهمیکه نم ییحفظ آبرو

 یدلباز و منصفانه ا یمن و امثال من جا یبرا ایچرا دن

 کیحفظ  یو همه جا و همه وقت برا شهینبود؟ هم

 م،یکردیسکوت م دیها بااز حرمت ها و احترام  یسر

 .میدیکشیعقب م م،یزدیدم نم
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و  رد،یگیکوچک قرمز رنگ را سمتم م یجعبه  مونا

اش را حفظ کند.  یپر از طلبکار یاخمها کندیتالش م

حالم را  یگرفتگ کنمیمن هم تالش م رم،یگیجعبه را م

پنهان  زندیکه الاقل فقط لبخند م ینقاب کیپشت 

 کنم.

 

 نیتوش باشه هم ایکیاگه باز از اون سوسک پالست -

 .کنمیم یسرت خال یقهوه رو رو

 

 :شودیتولد پارسالم باز م یاداوریبا  شیاخمها

 

 نه بابا، بازش کن. -
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و در جعبه را  کنمیکوچک قرمز را باز م ونیپاپ

 یو صفحه  ییطال یساعت با بندها کی. دارمیبرم

خرس کوچک هم  کیبود و  ید یال ا لیمستط

 :کنمیکنارش. ذوق م

 

 نگاشون کن، چه نازن. -

 

 قابلتو نداره. -

 

تولدت  کی یماهان حت کنمیو فکر م زنمیم لبخند

 مبارک ساده هم به من نگفت!

 

بندم و صفحه اش را لمس  یمچ دستم م یرا رو ساعت

تا  ردیگیرا م. مونا دستم شودیروشن م کنم،یم

 کند: میساعتش را تنظ
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 داد؟ یکادو چ انیک -

 

 انگشتر. -

 

 دارد،یو فنجان قهوه اش را برم کشدیعقب م بالخره

 :کندینگاهم م

 

 ؟یمل هیپسره جد نیرابطتت با ا -

 

بود  یبود چون دوستش داشتم. جد یبود، جد یجد

در اعماق قلبم بهانه اش را  ییچون هر وقت نبود جا

بود چون اعتمادم را جلب کرده بود.  یجدگرفت.  یم

بود چون به من و احساساتم احترام گذاشته بود.  یجد

@shahregoftegoo



منکر تفاوت ها و  شدیها نم تیجد نیتمام ا انیاما م

 فاصله ها شد!

 

 یو به چشمها رمیگیدستم م یرا از ساعت تو نگاهم

 :دهمیمنتظر مونا م

 

 !یِ جد -

 

 یو پ یکن قدر خطر نیکه بخاطرش ا یِاون قدر جد -

 هیاگه  نایماهان، بابات، ا ؟یو به تنت بمال یو همه چ

 .یبو ببرن کارت تمومه مل انیدرصدم از جر

 

که  شهیهم میبگو خواستیاما دلم م گفت،یم راست

 هیکه، ته دلم خال زنندیراست را نم یحرفها یهمه 

 بود! یخال
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 .دونمیم -

 

 که؟ یفهمیبخاطر خودته، م گمیم یهر چ -

 

 .میخواستگار ادیب ادخویم -

 

 :ردیگیو دستم را م گذاردیم زیم یرا رو فنجان

 

 یدخترا یبه همه  ایدن یپسرا یقول و همه  نیا -

 شده! یدرصد کمش عمل نکهیا قتیاما حق دن،یم ایدن

 

 انیمونا؟ ک یقدر به من استرس ند نیا یخوایم -

 دوسم داره.

 

@shahregoftegoo



تا حواست باشه  گمیمن نگفتم نداره خره. دارم م -

 یسوت ای فته،ین نتونیب یاتفاق یخواستگار ومدهین

 خانوادت بفهمن.  یند

 

بود که هر چقدر هم  نیا قتیبود اما خب حق حواسم

 شیپ ییممکن بود جا کردمیحواسم را جمع م

 ماهان و بابا صادق لو بروم! یچشمها

 

 حواسم هست! -
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@shahregoftegoo



 

چانه ام بود و به غذا خوردن بابا صادق و  ریز دستم

صورتش بود  نفکیدرهمش جز ال یکه اخمها یماهان

ماه  یب ی. اشتها نداشتم. و انگار نبودن بکردمینگاه م

 حوصله ام کرده بود! یب

 

 کا؟یمل یخوریچرا نم -

 

و به بشقاب  رمیگیرا از نگاه منتظر بابا صادق م نگاهم

 :زمدویم

 

 .رمیس کمی -

 

کافه با اون دوست عنترت  یاره چون تا غروب تو -

 !یآت و آشغال خورد

@shahregoftegoo



 

چه  قایپسر دق نی. اماندیماهان م یمتعجبم رو نگاه

 یچرخاند و با اخمها یمرگش بود؟بابا صادق سر م

 :کندیدرهم نگاهش م

 

 چته تو پسر؟  -

 

چمه بابا؟ آفتاب از کدوم طرف در  ستیمعلوم ن -

کجا رفت  یگی؟نمیبه کارش ندار یکار گهیه داومد

 کجا موند؟

 

بود، از  ختهیبندم، اعصابم به هم ر یرا م میچشمها

چون من از  دادمیطرف حق را به ماهان م کی

 ...گریاعتمادشان سواستفاده کرده بودم و از طرف د

 

@shahregoftegoo



و  دمیکرده کجا رفته که من نفهم کاریمگه چ -

 ؟یریگیماهان؟ چرا بهونه م دمینپرس

 

 کنمیو من فکر م دهدیرا به عقب هل م شیغذا بشقاب

 سنش باشد: یاخالق ها اقتضا نیا دیشا

 

 ؟یعنی یدیند ن،یبود ا رونیب 7تا ساعت  -

 

 گذارد؟یبحث کنم، اما مگر م خواهدینم دلم

 

کافه بودم ماهان، با مونا، نه خالف کردم نه خط  -

د رفتم خونه رو رد کردم، تولدم بو نیمزخرف ا یقرمزا

 یبود؟ وقت ادتیکادومو گرفتم. تو اصال تولد من و 

 یفکر کرد ؟یگفت یخشک و خال کیتبر هی یدیفهم

 کجا رفت چرا رفت؟ یبد ریگ یه یعنی رتیغ

@shahregoftegoo



 

 :کندیصادق مهربان نگاهم م بابا

 

 تولدت بود بابا؟ مبارک باشه. -

 

غرور مردانه  کنمینزنم، جان م شخندین کنمیم جان

 اش حفظ شود. 

 

 ممنونم. -

 

 پر است: یلیتوپش خ یاما انگار ماهان

 

 رتیگرفته غ ادی یکنم؟ ه کاریتولدت بود که بود، چ -

 یتو هر غلط میما بزار یعنی رتیاونه، غ رتیغ نهیا

@shahregoftegoo



و  یروشنفکر شهینه؟ بعد اسمش م یبکن یخوایم

 عشق بردار به خواهر هان؟

 

 :شومیو کالفه بلند م یعاص

 

راه به  یه یاز کجا پر نیبرو بببرو بابا دلت خوشه،  -

 !یکنیم یراه سر من خال
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را  شیبلندشود که بابا صادق بازو خواهدیهم م ماهان

 :زندیم میو با اخطار صدا رد،یگیمحکم م

 

@shahregoftegoo



 !کایبمون مل -

 

ان نگاه کور جفتش یو به اخمها گردمیبرم ستم،یا یم

مردها سخت  انی. بزرگ شدن و خانم شدن مکنمیم

 خواست،یهمدم م خواست،یبود. من دلم مادر م

 .خواستیهمجنس م

 

 یهامرا نم نیا کردم،یحساب م یهر چرتکه ا با

. زمخمت بودند. سرد و تلخ بودند. زبان خوش دندیفهم

بود.  ریدلگ زیهمه چ نجایو قربان صدقه را بلد نبودند. ا

 بسته بود.  لیقند زیمه چه نجایا

 

اخرتون باشه با هم بد حرف  یبا جفتتونم، دفعه  -

 .دیستیا یهم م یرو یو تو دیزنیم

 

@shahregoftegoo



لبخند بزنم؟  توانستمیبود؟ چرا نم تشیتمام حما نیا

بحث را  میها طنتیمثل سابق با ش شدینم گریچرا د

 :زنمیتمام کنم؟فقط و فقط لب م

 

 چشم. -

 

 شومی. وارد اتاقم که مرومیم رونیاز آشپزخانه ب و

 شومیتلفن همراهم م یروشن شدن صفحه  یمتوجه 

 از طرف ماهور بود: امیپ روم،یو جلو م

 

تماس با من  هیاحوال شما؟  کا،یسالم خانومِ مل -

 باهاتون صحبت کنه. خوادیماه م یب یب دیریبگ

 

@shahregoftegoo



بندم. شماره اش را  یو در اتاق را م شومیم بلند

چسبانم، با بوق  یه گوشم مرا ب یو گوش رمیگیم

 :چدیپ یگوشم م یخاصش تو یادیز یچهارم صدا

 

 ما؟ یبا مزاحمتا -

 

 :زنمیم یخسته ا لبخند

 

 ؟یب یخوبه ب ه؟یحرفا چ نیسالم، ا -

 

و  کندینفسش را فوت م ند،ینش یم ییجا کنمیم حس

 :دیگویم

 

 یالبته که گاه کا،یمل گهیم زیر هیاالن کنارشم،  -

 .کنهینم شیاری مرشیالزا

@shahregoftegoo



 

ممکن است  کنمیفکر م یوقت ردیگیدلم م رد،یگیم دلم

 وقت مرا نشناسد: چیه گرید یب یب

 

 .دمیو بهش م یگوش -

 

 ممنونم. -

 

 شیاز صدا یدلتنگ شنوم،یماه را م یب یب یصدا

 :دیباریم

 

 جانم؟ یمل -

 

  گذره؟یخوش م ؟یسالم دورت بگردم، خوب -

 

@shahregoftegoo



خونه  نجایم؟ ابگم مادر که قبال نگفته باش یچ -

و  ایپرنده و در یازصدا ته،یکبر یهاشون مثل قوط

 میآبگوشت و قورمه سبز یبو ست،ین یتازم خبر یهوا

و  چیساندو زیر هیخونه هاشون،  یتو چهیپ یکه نم

 .تزایپ

 

 :شنومیماهور را م یمردانه  یخنده  یصدا

 

 بگو. امونیاز خوب کممیماه  یب یبابا ب -

 

 :خندمیم

 

 یهر شهر د،یوز چند ساعت نشده که رفتهن یب یب -

به  دیریتوروخدا اونجاسخت نگ گه،یداره د یبد یخوب

 خودتون.

@shahregoftegoo



 

 .ارمیمثل قفسه مادر، من تاب نم نجایا -
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ها و  یبه وابستگ ش،یها یریبه بهانه گ زنمیم لبخند

 یرا وقت نیعاشق ماهرخ بودم و ا . منشیها یدلتنگ

 !شدیکه دور م دمیفهمیم شتریب

 

 دیمگه نگفت گه،ید هیمهمون ،یب یب دیگردیبازم برم -

 د؟یدلتنگشون شد

 

@shahregoftegoo



آورده.  یریماهور انگار اس نیدختر؟ ا یکدوم مهمون -

 کینه  گهیبعد من و ببر م مونمیفردارم م گمیم یه

 هفته رو شاخشه.

 

و پشتش  شنومیماهور را م یمردانه  یخنده  یصدا

 خندم،ی. مکندیم یب یکه از ب یمحکم یبوسه  یصدا

 :دیگویم یبا لحن بامزه و کالفه ا یب یب

 

 نکن بچه عه. -

 

 ه؟یخب اشکالش چ دیهفته بمون کیماه؟  یب یب -

 .دیاون خانوادم هست یب یشما ب

 

 .یمل ایریگیم نارویطرف ا یلیخ ایتازگ -

 

@shahregoftegoo



 :دیوگ یماهور م خورم،یم جا

 

 ماه. یب یب گهیطرف حقه د کایخانومِ مل -

 

باشه مادر، برو به خانواده هم سالم من و برسون.  -

 مراقب خودت باش. یلیخ

 

 :زنمیم لبخند

 

 خدانگهدار. د،یچشم، شما هم مراقب خودتون باش -

 

 خدا حافظت مادر. -

 

ماهور را  یتماس را قطع کنم که صدا خواهمیم

 نکردم: ید خداحافظافت یم ادمیو  شنومیم

@shahregoftegoo



 

 خانوم؟! دیندار یامر -

 

 .دیماه باش یب یمراقب ب ست،ین یعرض -

 

 .ریچشم، شبتون بخ یبه رو -

 

نفس  کنمیو تماس را که قطع م کنمیم یخداحافظ

 خوانم،یرا م انیک امی. پدهمیم رونیحبس شده ام را ب

 بود: شیساعت پ مین یبرا

 

 خوشگله؟ ییدایکم پ -

 

 یکن یخانه زندگ نیا یتو دیبا مییوبگ خواستیم دلم

تا  یشو خیروز و شب توب دی. بامیگویچه م یتا بفهم

@shahregoftegoo



 یبن چیه یحوصله پررنگ بودن برا گرید یبفهم

 یکنار ماهان و بابا صادق قد بکش دی. بایرا ندار یبشر

 یگاه یآب شود تا بفهم تیها یو ذره ذره دلخوش

د عالقه مور یکارها جامحوصله ات به ان یاندازه  یحت

 !دهدیات هم قد... نم
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*** 

 

 ی فهیخانوم؟ ما فقط وظ نیمه هیحرفا چ نیا -

هست نه توقع و  ینه منت م،یخودمون و انجام داد

 . خدا فقط خاله ماهرخ و برامون حفظ کنه.یطلب

@shahregoftegoo



 

 ریتا د شبید نم،کیبابا صادق چشم باز م یصدا با

و  میحرف زد یچت کرده بودم و از هر در انیوقت با ک

حق با  دی. شا میدیهم نرس یا جهیدست آخر به نت

مشترک جز عشق و  یزندگ کیشروع  یبود، برا انیک

 یالزم بود که آن زندگ زهایچ یلیدوست داشتن خ

 نشود! دلماندگار شود و آن عشق به نفرت مب

 

 نهییآ ی. جلوکنمیت را مرتب متخ یو رو شومیم بلند

که بابا  زنمیرا شانه م میو موها ستمیا یاتاقم م ی

 :دیگویمجدد م

 

 ...یول کنمیمن واقعا تعارف نم -

 

@shahregoftegoo



. کندیحرفش را قطع م یمخاطب پشت گوش انگار

را  میبندم و چترها یدستم م یرا با کش تو میموها

و  رومیم رونی. از اتاق بکنمیام مرتب م یشانیپ یرو

 کهیقدر تعارف ت نیا یبابا صادق با چه کس کنمیفکر م

 .کندیپاره م

 

. هم دییاریب فیاگه قصد دور هم بودنه شما تشر -

شمال،  دییایم یسفر و مهمون هیهم  دییاریخاله رو م

 ن؟یبهتر از ا یچ

 

ماهور بود؟  م،ینینش یمبل مقابل بابا م یرو متعجب

تا  دهمین مبابا تکا یچه خبر شده بود؟ دستم را برا

و کالفه  کندیحواسش را به خودم جمع کنم. نگاهم م

 فونیآ یرا رو یپاره کردن گوش کهیاز تعارف ت

@shahregoftegoo



و  شنومیخانم را م نیمهربان مه ی. صداگذاردیم

 :شودیام ارضا م یفضول

 

 د،یکنیهمه تعارف م نیبابا حاج صادق، چرا ا یا -

بار  نی. آخرنجایا دیاورین فیساله شما تشر یلیخ

بود که مامان از مکه اومد، شما  شیسال پ 3،4دود ح

 .میایبعد ما ب یسر دمیمن قول م دیاریب فیتشر

 

 یصادق انگار تو م؟بابایبردیم فیتشر کجا

 :دیگویکند م ریگ یستیرودربا

 

 .میشیچشم، مزاحمتون م -

 

من  دیفتیفردا صبح راه ب دا،ییایحتما با بچه ها ب -

 دنبالتون؟  ادیر ب. بگم اصال ماهوزارمیناهار م

@shahregoftegoo



 

خودمون  کاره،ی ادیخانوم اون بچه کجا ب نینه مه -

 چشم. مییایم

 

خانم هم همان  نیمه یرا دوست داشتم. خانه  تهران

خانه شان پر بود از  یوقت م،یرفته بود شیسال پ 4

 یو مهمان و حال من از کشتن گوسفند جلو تیجمع

 و کندیم یخانه شان بد شد. بابا صادق خداحافظ

 شبید کنمیو تالش م خندمی. مکندینفسش را فوت م

 را فراموش کنم:

 

 بابا؟ میکجا قراره بر -

 

 :کشدیم دشیسف یها شیبه ر یدست

 

@shahregoftegoo



 یبرا کردیساعت تشکر م میخدا ن یزنگ زد بنده  -

 یسرحال تر از سر یلیخ گفتیمراقبت از ماهرخ، م

 ونیمد گفتیم دونمیقبل بوده، پاهاش بهترشده، چه م

به  یزمونه که کس نیا یتو دیقدر مراقبش نیا مییشما

جبران کنن  توننی. خالصه گفت نمکنهیرحم نم یکس

 دعوت کنه که. توننیاما م

 

 :زنمیم لبخند

 

 م؟یحاال مگه سختتونه بر -
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@shahregoftegoo



قندان  یرا از تو یو قند کوچک شودیصادق خم م بابا

 گرشیرا هم با دست د یاستکان چا دارد،یبرم

 :دهدیو جواب م داردیبرم

 

دعوت ساده  هی نیا دونمیاما خب م ستیسختم ن -

 یازیبرنامه هاس که واقعا ن نیجبران و ا یبرا ست،ین

 .میدیانجام م فمونیوظ میما دار ست،یبهش ن

 

 :زنمیم لبخند

 

 رن.ندا یاونا هم که قصد بد یدرسته بابا ول -

 

 :دیگویو م گذاردیدهانش م یرا تو قند

 

 .میگردیتا شبم برم م،یریم میافت یفردا صبح راه م -

@shahregoftegoo



 

 اتوبوس؟ ایبا آژانس  -

 

 .میآژانس راحتر -

 

 ای یمهمان کی. به شومیو بلند م میگو یم یا باشه

روال خسته  نیداشتم. از ا ازیسفر هر چند کوتاه ن

به تنوع و  ازیبودم و سخت ن ریدلگ یزندگ یکننده 

 خوب داشتم. یاتفاق ها

 

آشپزخانه مشغول درست کردن ناهار بودم که  یتو

با ورود  شودیتلفن همراهم همزمان م امیپ یصدا

مشغول سرخ  بمیج یتو یتوجه به گوش یماهان. ب

 یو شام شودیم کی. ماهان نزدشومیها م یکردن شام

@shahregoftegoo



و من باز هم  داردیبشقاب برم یسرخ شده را از تو

 :دهمینشان نم یجه اتو

 

 ؟یکنیسرخشون م ای یسوزونیم -

 

 یهر چقدر از آدمها دور گفتیم شهیماه هم یب یب

آدمهاست. و انگار  عتیطب نیا شوند،یتر م کینزد یکن

. هر چند آدم دادیماهان هم جواب م یمسئله رو نیا

 نبود!

 

 ینیب یاش را رو یانگشت روغن خورم،یام را م خنده

 :زندیام م

 

دور، به جاش  زیادا و اتفارارو بر نیا ؟ین مثال قهراال -

 به خاطر خودته. گمیم یبفهم من هر چ

@shahregoftegoo



 

اشتباه  ای زدیداشت با من دوستانه حرف م ماهان

 لیلبخند محو تحو کیو  گردمیسمتش برم کردم؟یم

 :دهمیاش م شهینگاه متفاوت با هم

 

بزرگ شدم و  گهیمن د فهمهیکه نم یاون فهممیمن م -

 ماهان. ییتو دمیم صیاز بد تشخخوب و 

 

 بیامروز عج ند،ینش یو م کشدیرا عقب م یصندل

 آرام بود:

 

ممکنه خوب و از بد  یتیهر سن و موقع یآدما تو -

 یادیز یکه دار ییادعا نی. اییوقتا هیندن  صیتشخ

 .کایبزرگه مل

 

@shahregoftegoo



بار، حق را تمام و کمال به ماهان دادم،  نیاول یبرا

گاز را خاموش کردم  ریخ شد زها که سر یشام نیاخر

 یبار نیاول نیو من هم مقابلش نشستم و فکر کردم ا

برادر خواهر کنار هم  کیمثل  میخواستیاست که م

 .میحرف بزن
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ماهان تو  شه؟یشامل حال تو نم یکه گفت یقانون نیا -

مدام با من در حال جنگ و  ،یزنیه مکال اشتبا یدار

 کنم،ی، اشتباه م فهممینم یبگ یخوایمدام م ،یجدال

واسه من  یخوایمدام م کنم،یخطا م رم،یراه و غلط م

@shahregoftegoo



 یمن و عصب نیا ،یخرج کن رتیغ یکن یبزرگتر

 .کنهیم

 

و اشتباه  یریراه و غلط م یدار کنمیحس م یوقت -

 بگم؟ دینبا یکنیم

 

 هی. خالشودیم یخال زندیت شور مدلم، آنجا که سخ ته

 .یخال

 کی دم،یترسیرا حس کرده بود؟ م یزیچه چ ماهان

 مییبگو یزیچ خواهمیبه جانم افتاده بود. م یهراس بد

 :شودیکه بابا صادق وارد آشپزخانه م

 

 کا؟یمل یبه ماهانم گفت -

 

 :کنمیو حواس پرت نگاهش م جیگ
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 و ؟ یچ -

 

 فردا رو. -

 

 :دیگویهان متعجب مو ما میگویم یآهان

 

 فردا؟ شدهیچ -

 

 :ندینش یم زیصادق هم پشت م بابا

 

 منزلشون تهران. میخانوم فردا دعوت کرد بر نیمه -

 

 اندارد: یباال پ ییابرو ماهان
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 گه؟یپسره ماهور د نیدختِر ، خاله ماهرخ؟ مادرِ هم -

 

 د،یدار ازین یزیاگه چ دیببند کیساک کوچ هیآره،  -

 .میگردیتا شب برم

 

 :شودیحوصله بلند م یب ماهان

 

 پدر من؟ یاون دعوت کرد شما چرا قبول کرد -

 

 :کنمیحرص نگاهش م با

 

 مشکلش کجاس؟ م؟یچرا قبول نکن -

 

 آخه؟  میبا اونا دار یما چه رفت و امد -
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 :دیگو یصادق کالفه م بابا

 

 باز حال و حوصله ندارم. دیبحث نکن -

 

 :میگویماهان م یرهاتوجه به غرغ یو ب شومیم بلند

 

 خاله ماهرخ و آب بدم. یگال رمیمن م -

 

و ماهان همچنان در حال  دیگو یم یصادق باشه ا بابا

خانه را هم  دیو کل پوشمیحاضر غر زدن است. لباس م

 رسمیماهرخ که م یو به کوچه  رومیم رونی. بدارمیبرم

 :خوانمیرا م انیک امیپ

 

 خانوم؟ یمل نمتیبب یامروز ک -

 

@shahregoftegoo
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 پیتا شی. براشومیاندازم و وارد خانه م یم دیکل

 :کنمیم

 

 .میتهران یجان، فردا راه انیک دمیبهت خبرم -

 

سمت ساختمان بروم  خواهمیو م کنمیرا قفل م یگوش

افتد. جلو  یبند م یشرت ماهور رو یکه نگاهم به ت

 یهنوز هم بو دارم،یبند برم یلباس را از رو و رومیم

و وارد خانه  رومی. پله ها را باال مدادیعطرش را م

 رمیگیم میو تصم کشمیم رونی. اتو را از کمد بشومیم

 اول لباس ماهور را اتو بکشم. هاقبل از آب دادن به گل
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همان  یکمد جا یلباس را تو شومیکه تمام م کارم

سالن را آب  یتو یلدان هاگذارم و گ یم یلباس قبل

 یها وانیو ل کنمیماه را مرتب م یب یتخت ب دهم،یم

 . شورمیشربت را هم م

 

را  اطیو ح دهمیو باغچه را هم آب م رومیم رونیب

همان پله  ی. توخوردیکه تلفن همراهم زنگ م شورمیم

و  کشمیم قیبود، نفس عم انی. کنمینش یاول م ی

 :دهمیجواب م

 

 رفت.بامع یسالم آقا -

 

 :کنمیفاصله هم حس م نیرا از هم لبخندش
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خرج  گهید یمن بامعرفتم تو معرفتاتو جا یهر چ -

 احتماال. یکنیم

 

 یسرم شلوغ بود باور کن، شرمندم، خوب کمی -

 زم؟یعز

 

 تهران چه خبره خانوم؟ -

 

و عطر گلها را نفس  زنمیچانه ام م ریرا ز دستم

 :کشمیم

 

 .میدعوت شد یمهمون -

 

 ؟کجا -
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تا شب  میدختِر خاله ماهرخ، صبح بر یخونه  -

 .میگردیبرم

 

 :شودیپر از حرص م شیصدا

 

خاله ماهرخ و فک و  نیبا هم رنیسر و ته تو بگ -

 نه؟ یلشیفام

 

 :خندمیم

 

 ؟یکنیم یبه خاله ماهرخم حسود -

 

 من؟ نمتیبب ینکنم؟ ک -

 

 :زنمیکودکانه اش لبخند م یها یریبهانه گ به
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 .شتیپ امیم بتونم عصر -

 

 .یشگیهم یجنگل، همون جا ایب م،یبتونم ندار -

 

 دنتید یدلتنگت شود و برا یبود کس یخوب حس

 اصرار کند:

 

 چشم. -
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جنگل، در دل هزاران درخت سبز و  یتو ان،یک کنار

تنها نبودن  کردمیفکر مباران خورده نشسته بودم، و 

 !ستیشاکر آن ن یاست که هر کس ینعمت بزرگ

 

و  کردمیم شیتماشا نیپشت هم از لنز دورب داشتم

گرفتم. داشتم خاطرات دوران پر استرس  یعکس م

 واریکه چاپ کنم و بعدها به د کردمیرا ثبت م یدوست

اتاق خواب مشترکمان بزنم و هر صبح که از خواب 

نرود ما  ادمیدلم غنج برود و  شاندنیبا د دارشدمیب

 میو بود میهم شد شقروزها عا نیقبل تر از ا یروزگار

 !میو ماند

 

 یعاشق میبدهم و بگو مانیبعدترها نشان بچه ها که

 و صادق! میدارد اگر وفادار باش یادیکردن لذت ز
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بامزه گرفت و دست  یجور ژست ها کیهزار و  انیک

بلند کرد و با  نیزم یاز رو نیآخر مرا با همان دورب

 کولش نشاند: یرو یبدبخت

 

 .یچشمت مل یبپا شاخه ها نره تو -

 

و  دیاز ته دل، از سر شوق، با هزار ام م،یدیخندیم

 :کترینزد یبهتر و نسبت یا ندهیبه آ یدلخوش

 

 .ونهید یشیخسته م -

 

و  دیکش رونیب بشیتوجه تلفن همراهش را از ج یب

 یرا رو مین دستهاگرفتن کرد، م یشروع به سلف

عکس ها را  م،یدستها یسرش گذاشتم و چانه ام را رو
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 یهمان تنه  یپشت هم گرفت و دست آخر مرا رو

 را مرتب کرد. شیدرخت گذاشت و موها

 

 نیزم یرا از رو بسیبسته چ انیو ک زنمیم لبخند

 :کندیو بازش م داردیبرم

 

 نه؟ یدوست داشت شتریپفک ب یتو بود -

 

کنترلش کنم  کردمیم یکه سع یا حرص و خنده با

 :میگویم

 

 اون وقت؟ میمگه چند نفر قایدق -

 

 بزن. بسیحرص نخور چ -
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سر  شیموها یو رو رمیگیرا از دستش م بسیچ پاکت

را باز  شیمتعجب و شوکه دستها کنم،یو تهش م

 زد،یریم نییپا شیها از سرتاپا بسیو تمام چ کندیم

 :شومیو بلند م خندمیبلند م

 

 .من رتیرو غ یدست نزار یتو باشتا  -

 

کرد  کارینگاه کن موهام و چ کایتو اون روحت مل یا -

 دختره!

 

دستش به من برسد با  نکهیو قبل از ا شودیم بلند

است  بسیو فقط چ دودیاو هم دنبال م دوم،یخنده م

 :زدیریم نییکه از سر و تنش پا

 

 توله. سایوا یجرات دار -
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به من که  کنم،یم شیشاو تما ستمیا یخنده م با

از  یگاز محکم یو قبل از هر واکنش کندیبغلم ن رسدیم

 کشدیو عقب که م کشمیم یبلند غیج رد،یگیم میلبها

 :خنددیم

 

 حال اومد، رژ لبتم خوشمزه بود. گرمیج ش،یآخ -

 

 کوبم: یاش م نهیس یمشت تو با

 

 برم خونه من ؟ یحاال چه جور ونهید -

 

 :زندیپچ م گوشم یو تو کندیم بغلم
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 میکن فیخودم، تا صبح ک یخونه  اینرو خونتون، ب -

 هوم؟

 

اش پنهان  نهیس یو سرم را تو خندمیخجالت م با

 یکه پشت هر شوق و دلخوش یریو تنها تصو کنم،یم

 ریبندد تصو ینقش م میچشمها یجلو انیام کنار ک

 ماهان و بابا صادق است!
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و همراه  گذارمیرا صندوق عقب م یکوچک دست ساک

و بابا صادق کنار  مینینش یعقب م یصندل یماهان رو

 دست راننده.

 

و بابا صادق  دییایرا غر زد و گفت نم شبیتمام د ماهان

 اش گفته بود، یشگیخاص و هم یبا همان جذبه 

 ."میریپس همه با هم م میدعوت شد "

 

حوصله و کالفه کنارم نشسته بود و با  یحاال ماهان ب و

 زشیتلفن همراهش سرگرم بود و من از ترس نگاه ت

ام را نداشتم. دلم  یاوردن گوش رونیجرات ب

 نبود. یبدهم و خب شدن امیپ انیبه ک خواستیم

 

حدود چهل سال بود سر حرف را بابا  یکه مرد راننده

کت تا درامدش که به باز کرده بود و از اوضاع ممل
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حرف  دهدیجور خرج قد نم کیخانه و هزار و  هیکرا

رد  ای دییرا تا شیهم بابا حرفها یو هرازگاه زدیم

 .کردیم

 

 کردمیو فکر م کردمیرا نگاه م رونیهم از پنجره ب من

 نه؟! ایخواهد بود  یامروز روز خوب و متفاوت

 

 پسره ماهور زن نداره نه؟ نیا -

 

آرام بود و  شیصدا گردم،ین برمسمت ماها متعجب

 شیوقت پ یلیچرا اما از خ دانمینم ر،یفکرش درگ

 ماهور بود. ریفکرش درگ

 

 .دونمیمن چه م -

 

@shahregoftegoo



 یب یاومد به ب یداشت که با زنش م گه،ینداره د -

 .زدیماهش سر م

 

 دهم،یام را به در م هیو تک گردمیسمتش برم کامل

زدن در مورد راننده و بابا صادق همچنان در حال حرف 

 مملکت بودند: یو اوضاع اقتصاد استیس

 

 چرا مهمه؟ -

 

 من گفتم مهمه؟ -

 

 :مییگویتر م آرام

 

 ؟یپرسیپس چرا م -
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 یمیخودش و صم یادیز کنم،یباهاش حال نم ادیز -

 !یامروز و زهرمارمون نکن هیحواست باشه  دونه،یم

 

 کنمیو فکر م میگویم یدار یآهان معن خندم،یم تلخ

گوشزد مسخره  نیها تهش هم ینیمقدمه چ نیاتمام 

 بود!

 

 حواسم باشه ماهان؟ یبه چ قایدق -

 

 :زندیپچ م یشتریحرص ب با

 

 متیمثل خودش فاز صم ،یحد خودتو بدون نکهیبه ا -

 !یرو اعصاب منم نر ،یرینگ یلیو فام

 

@shahregoftegoo



آدم  روزیماهانِ د کردمیراحت شد، فکر م المیخ خب

 یب ی. فقط باشه کردمیم است اما انگار اشتباه یگرید

 یصندل یام را به پشت هیو تک میگو یم یحوصله ا

و  رونیب یمنظره  ی. تماشاچرخانمیو سر م دهمیم

بهتر از نگاه کردن به ماهان و هم  یلیسکوت خ

 با او بود. یصحبت

 

بودم با  دهیرس جهینت نیعوض شده بود و به ا نظرم

 !شدیمهم خوب و متفاوت ن ادیوجود ماهان امروز ز
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و ماهان  میشد ادهیپ میدیخانم که رس نیمه یخانه  به

را حساب  هیساک را از صندوق عقب برداشت و بابا کرا

داشتم  نیماش ی شهیش یکرد. و من همچنان تو

 . کردمیام مرتب م یشانیپ یرا رو میها یچتر

 

 شهرشون گرم و آلودس. یچقدر هوا -

 

 :مییگویم یو با حرص و شوخ گردمیماهان برم سمت

 

 هیواال بخدا  ؟یریبگ رادیو ا یکمتر غر بزن یتونیم -

 روزه.

 

 :ردیگیرا م میصادق بازو بابا
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... نیزم ادیاسمون نم دیامروزم جروبحث نکن هی -

 .میبر دییایب

 

ن چند ما هم سمت ساختما شودیکه دور م آژانس

و چند  زندیرا م ۶بابا زنگ واحد  م،یافت یطبقه راه م

 :میشنویخانم را م نیمه یبعد صدا هیثان

 

 حاج صادق. دییبفرما د،یخوش اومد یلیبه به خ -

 

دکمه  م،یشویو هر سه وارد ساختمان م شودیباز م در

 :دیگویبابا صادق م زنمیآسانسور را که م ی

 

 هیبچه،  یومدیم که نماهان اون اخماتو باز کن، خت -

 .دینکن یزیامروز آبرور
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 یو چشِم آرام و پر حرص کندینفسش را فوت م ماهان

را  ۶ یو دکمه  میشویآسانسور م نیوارد کاب د،یگویم

دلبازش را دوست  یو خانه ها اطی. شمال و حزنمیم

خودش را  تیخانه ها هم جذاب نجوریداشتم اما، ا

بود  یمدل نیا انیک یچون خانه  دیداشت، شا

 عالقمند شده بودم.

 

 رونیهر سه ب شودیمتوقف م ۶ یکه طبقه  آسانسور

با  م،ینیب یدر منتظر م یخانم را جلو نیو مه میرویم

که ابدا به خانم چهل و  یو صورت کیسر و وضع ش

بود و به  دهی. پوستش را کشخوردیساله نم یخرده ا

 نی. مهاش را هم عمل کرده بود ینیب یاحتمال قو

 یکردیم شیشابود که از دور هم تما یخانم زن

 و خون گرم است! تیچقدر با شخص یدیفهمیم
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... دییبفرما د،یخوش اومد یلیخ یلیخ ،یسالم حاج -

 سالم ماهان جان.

 

 :میگویو آرام م مییآ یخودم م به

 

 خانم. نیسالم مه -

 

 :کندیبغلم م یدیترد چیه یو او ب رومیم جلو

 

جانم، خوشگل  یا کا،یمل یچقدر بزرگ شد -

 خانوم. یخوش اومد ،یترشد

 

 :دهمیو محترمانه جواب م زنمیم لبخند

 

 که. رسمیشما نم ییبایبه ز -
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 .یزدلمیعز -

 

بود که با  یسالن بزرگ م،یشویسه وارد خانه م هر

 یو تابلوها کیش یو مجسمه ها یسلطنت یمبلها

خانم هر  نیبود. با تعارف مه باترشدهیرنگ ز ییطال

 یسلطنت یهمان مبلها یطرف سالن رو کی سه

به  یاتفاق یلیو نگاه من خ مینینش یرنگ م ییطال

چرا  د،افت یم زیم یخانم رو نیقاب عکس ماهور و مه

اسمش را هم به خاطر  یاز شوهرش نبود؟ حت یخبر

 آوردم. ینم

 

 [05.04.21 14:43] 

 

 ۸۶_پارت#

@shahregoftegoo



 

 کنمیساله که فکر م یو خرده ا یس بایتقر یزن

 یم رونیاز آشپزخانه ب یچا ینیمستخدم باشد با س

 رد،یگیرا مقابل بابا صادق م ینیس یو با سالم آرام دیآ

خانم درست کنار  نیو مه میدهیجواب سالمش را م

 یب یزودتر ب خواهدیومن دلم م ند،ینش یدست من م

 :ستیاز او ن یرچرا خب دانمیو نم نمیماه را بب

 

 م،یدیچه عجب، بالخره ما شمارو د یخب حاج -

 ما؟ یبا زحمتا دیکنیم کاریچ

 

دستش  یرا تو حشیو تسب زندیصادق لبخند م بابا

 :چرخاندیم

 

 خانم؟ نیمه یخاله ماهرخ رحمتِ، چه زحمت -
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ساتن  یروسر یرنگ شده اش را تو یخانم موها نیمه

 :دهدیو جواب م فرستدیرنگش م یسورمه ا

 

 ؟یخب ماهان جان شما چطور د،یا محبت دارشم -

 .یماشااهلل مرد شد

 

 تشکر. دیزنده باش -

 

 یماند، دست رو یمن ثابت م یباالخره نگاهش رو و

 :کندیو مهربان نگاهم م گذاردیم میبازو

 

 کا؟یمل گهیم زیر هیبا مامان که  یکرد کاریتو چ -
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 یخاله ماهرخ خودشون محبت دارن من کار -

 االن؟ ستنین کنم،ینم

 

هوا  کمیفراموش کردم بگم، ماهور بردش  یوا یا -

...اگه گهید رسنیبخوره خسته شده بود از خونه، االن م

 ؟یهان حاج د،یاتاق لباس راحت تن کن دیبر دیخوایم

 

 زیم یرا از رو یو استکان چا زندیلبخند م بابا

 :داردیبرم

 

ساله  یلیخانم، روزبه خان کجان؟ خ نیمه میراحت -

 !دمشیه ندک

 

خانم سخت لبخند  نیبود پس اسم شوهرش، مه روزبه

 :زندیم

@shahregoftegoo



 

 ادیماهم ز ،یِسفر کار ،یحاج ستیروزبه تهران ن -

 .مشینیب ینم

 

مِهر نبود،  شیصدا یچرا حس کردم تو دانمینم

هم من دچار اشتباه شده بودم.  دیهم نبود، شا یدلتنگ

در باز شدن  یبزند که صدا یحرف خواهدیبابا صادق م

متوجه  مینداشت یدیاما چون د میشنویرا م یورود

ماهور را  یوارد خانه شده که صدا یچه کس میشوینم

 :میشنویم

 

 هیدختره همسا یدیآخه، ند یرشدیکجا پ یب یب -

 گفت؟ یچ

 

 گفت مادر؟ یچ -

@shahregoftegoo



 

 :طنتیماهور پر بود از ش یصدا

 

 .آقا ماهور دییایچقدر به هم م گمیم کیگفت تبر -

 

 ته!پدرسوخ -

 

 نیریاورد، ش یحالم را جا م یب یب یخنده ها یصدا

را  شیفاصله آن خط شدن چشهما نیاز هم د،یخندیم

و با  شودیخانم هم با خنده بلند م نی. مهکردمیتصور م

 :رودیجلو م دیگفتن ببخش

 

سمت، مهمونامون  نیا اریو ب یب یماهور مادر، ب -

 .دنیرس

 

@shahregoftegoo
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 یچرخ ها یو صدا میشنویگفتن ماهور را م چشم

و  میشویپارکت ها، هر سه نفرمان بلند م یرو چریول

 :زندیلبخند م دنمانیبا د یب یب

 

چشم من  یقدم رو د،یفداتون شم خوش اومد یااله -

 .دیگذاشت

 

نگاه  روم،یو من جلو م میکنیسه نفرمان سالم م هر

 یهنوز آن گردنبند رو نم،یب یخودم م یرا رو ماهور

شرت  یاش بود و آن دستبند دور مچ دستش، ت نهیس

@shahregoftegoo



غرق  دنشیکه من با د یزرد رنگ تنش کرده بود، رنگ

 .شدمیلذت م

 

 :نمینش یم یب یب یپاها مقابل

 

 دورت بگردم؟ یخوب -

 

دست دادن با ماهان و بابا صادق جلو  یبرا ماهور

 یب یب ی رهیشان خ یاحوال پرس الیخیو من ب رودیم

 ماه مانده ام:

 

گفت  نیخدا نکنه مادر، چقدر خوشحال شدم مه -

 .دییایم

 

@shahregoftegoo



اصال  لچریو نیا د؟یبلندش لچریو یکمک کنم از رو -

 .ادیبهتون نم

 

را  دشیتپل و سف یگونه ها خواهدیدلم م خندد،یم

 فشار بدهم: میدستها یتو

 

 .اکیداره مل یپدرگشتگ لچریو نیبا ا -

 

 :خنددیخانم هم م نیمه

 

خودتون که  لچر،یو نیا هیچ ،یب یحق داره ب -

ماهور مادر کمک کن بلندشن  د،یو راه بر کمی دیتونیم

 .یب یب

 

@shahregoftegoo



ماهان از جا  نیزبینگاه ت ریو من ز دیآ یجلو م ماهور

 یو ب کندیماهور کمک م روم،یو عقب م شومیبلند م

 یم یگهواره ا یصندل یآرام رو شود،یاز جا بلند م یب

 شیپاها ینازک خوش رنگ را رو یو ماهور پتو ندینش

 :کندیو نگاهش م کندیمرتب م

 

 سرور من؟ دیندار یامر -

 

دو طرف سر ماهور را  یب یب زنم،یلبخند م ناخوداگاه

 :بوسدیاش را م یشانیو پ ردیگیم

 

 مادر. ینیبب ریخ -

 

هور ما ند،ینش یو مقابل بابا صادق م شودیبلند م ماهور

 :دیگویو محترم م یاندازد و جد یپا رو پا م

@shahregoftegoo



 

اقا  دیخوشحالمون کرد ،یحاج دیخوش اومد یلیخ -

 ماهان.

 

 :دیگویو بابا صادق م کندیتشکر م ماهان

 

و  یب یب میاومد ینم گفتیخانم م نیکه مه یاونجور -

 .دادنیپس نم

 

 :دیگویو ماهور م خنددیخانم م نیمه

 

از هم  م،یستیکه ن بهیمنزل خودتونه، غر نجایا -

 .میبریبا شما لذت م ینیو هم نش یصحبت

 

 .یپسرم، زنده باش ییآقا -

@shahregoftegoo
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 :دیگو یم یبا لحن بامزه ا یب یب

 

پاره کردن و هندونه گداشتن  کهیخب تعارف ت -

بلند  دهیخانم بساط صبحونه رو هم چ نیه،مهیکاف

 .دیش

 

اندازد و بلند  یبه ته سالن م یخانم نگاه نیمه

 :شودیم

 

@shahregoftegoo



 یب یرفته صدامون کنه خوب شد ب ادشی دهیسع -

 .دییگفت، بفرما

 

 :دیگویمعذب م بابا

 

 خواستیصبحانه نم هیکارا چ نیخانم اخه ا نیمه -

 باباجان. گهید

 

 یروزا میصبحونه بخور ادیرسمه مهمون م نجایا -

 .میخواب ای میسرکار ای گهید

 

 زیهمه که سمت م م،یشویو ناچار بلند م میخندیم همه

و ماهور همچنان با  رومیم یب یمن سمت ب روندیم

 دستش مشغول است: یتو بیس

 

@shahregoftegoo



 د؟یشما خورد -

 

، برو  زهیآره مادر، من با ماهور خوردم بچم سحرخ -

 بخور نوش جونت.

 

د راهم رد شوم که ماهور س خواهمیو م زنمیم لبخند

 یب یبدهد، ب یب یرا دست ب بیتا بشقاب س شودیم

 :زندیم یلبخند دلچسب

 

 دستت درد نکنه چشم قشنگ مادر. -

 

طرف مبل  کی ستد،یا یو صاف م زندیلبخند م ماهور

که ماهور نشسته  یمبل گریطرف د کیاست و  یب یب

بروم که نگاه  گریدور بزنم و از طرف د خواهمیبود، م

 :کندیماش معذبم  رهیخ

@shahregoftegoo



 

 د؟یپوست لبتون و بکن دیعادت دار -

 

 :کنمیو متعجب نگاهش م جیگ

 

 وقتا، چطور؟ یگاه -

 

دلم فرو  دیآ یم میاشاره اش که سمت لبها انگشت

 نداشته باشد: دیماهان د کنمیو خدا خدا م زدیریم

 

 .ادیلبتون داره خون م ینجایا -

 

فتادم، ا میو کجا باز به جان لبها یک دمیو نفهم دانمینم

 :دیگو یبرم که م یم میانگشتم را سمت لبها

 

@shahregoftegoo



 نه. یاونجور -

 

دو ساله شده بودم که  یمثل بچه ها رد،یگیام م خنده

 کی نشیشلوار ج بیاز ج کند،یم یمادرش امر و نه

 :ردیگیتا خورده سمتم م یدستمال کاغذ

 

 .زهیتم -

 

 کنم،یو تشکر م رمیگیو دستمال را م زنمیم لبخند

 کنم،یگذارم و نگاهش م یم میلبها یرودستمال را 

 :دیگو یم یبا لحن بامزه ا یب یحق با ماهور بود، ب

 

از  یول زهیتم دهیبهت م بشیاز ج یماهور هر چ نیا -

 مادر. یشیم هوشیعطرش ب یبو

 

@shahregoftegoo



 یتو یدستمال کاغذ گفت،یراست م یب یب خندم،یم

 عطرش را گرفته بود: یبو بیدستم عح

 

 کجاست؟ ییدستشو -

 

 .یدر ورود یته راه رو، روبه رو -

 

بابا صادق را  یافتم، صدا یو راه م کنمیم تشکر

 :شنومیم

 

 ؟یبابا کجا موند کایمل -

 

 :میگو یم بلند

 

 بابا، دستام و بشورم اومدم. امیاالن م -

@shahregoftegoo
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 یسطل م یرا توو دستمال  شومیم ییدستشو وارد

 گریو با دستمال د شورمیاندازم، دست و صورتم را م

 . کنمیخشک م

 

تلفن همراهم را چک  نجایفرصت بود تا هم نیبهتر

آخرش را  امیپشت هم داده بود، پ امیچند پ انیکنم، ک

 :خوانمیم

 

ماهان  نیساعته نداره، به ا 24واال دوزخم نگهبان  -

 .گهید رونیبگو بکشه ب

@shahregoftegoo



 

بود  یخدا شاک ی شهیهم کنم،یفسم را فوت من کالفه

 به درک متقابل نداشت. یو اصوال اعتقاد

 

بدم،  امیپ تونمیخانم، فعال نم نیمه یخونه  میدیرس -

 .بوسمت یم ان،یامروز اگه نبودم درک کن لطفا ک

 

 آخه! یستیکارام بلد ن نیاز ا -

 

 بود و بدبختانه توپش پر: نیآنال متاسفانه

 

 خان. انیک یشد ریگ باز بهونه -

 

 خانومتون پسر نداره که؟ نیمه نیا -

 

@shahregoftegoo



 شدیم یاما وقت شدیم یرتیغ ریکم و د خندم،یم

 یهمان تز روشنفکر انی. به کگرفتیخنده ام م شتریب

 آمد: یم یالیخیو ب

 

 خوش صدا، و مژه قشنگشم داره. دونهیداره،  -

 

 یحق مطلب را ادا کند، صدا قایفرستد تا دق یم سیو

 :چسبانمیو آن را به گوشم م کنمیام را کم م یگوش

 

 نیاونجا هم مه امینکن بلندشم ب یکارینفله  یهو -

 دخترا! یپسر کنم هم حاج صادق و ب یخانوم و ب

 

 پیو تا خندمیو پر حرص بود، م یعصب شیصدا

 :کنمیم

 

@shahregoftegoo



 .دیچشم، ببخش -

 

 به پسره ، برو فعال. یرو ند -

 

هل  بمیج یرا تو یو گوش کنمیم یخنده خداحافظ با

 .رومیم رونیو ب دهمیم
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*** 

 یو چا میاتاقش نشسته بود یتو یب یب کنار

 یخانم هم کم نی. مهمیزدیو حرف م میخوردیم

آماده کردن ناهار  یصحبتمان شد و برا نیهمنش

 خانم کند.  دهیزود بلند شد تا کمک سع یلیخ

@shahregoftegoo



رفته  رونیبود ب یساعت میگشت و گذار ن یبرا ماهان

بعد از خواندن نماز  یاتاق کنار یبود و بابا صادق تو

 . زدیظهر چرت م

نشسته بودم  یب یب دیسف یمن درست کنار سجاده  و

 یتو یصورت حیدستم بود و به تسب یتو یو فنجان چا

از هر  میو او برا کردمینگاه م دشیتپل و سف یدستها

برق  یبرا رفتیو من دلم ضعف م زدیحرف م یدر

 !گفتیاش م یاز خاطرات جوان یوقت شیچشمها

  

 سرد شد.  تونییماه چا یب یب -

 

 یو قند کوچک را تو ردیگیرا از دستم م فنجان

 : گذاردیدهانش م

 

 بدون مادر.  تویخالصه که قدر جوون -

@shahregoftegoo



  د؟یچشم،داروهاتون و خورد -

 

خنده اش  شیخاص چشمها طنتیا شو ب کندیم نگاهم

و با حرص  گذارمیم ینیس ی.  عنجان را توخوردیرا م

 : مییگویم

 

ماهور  نیتوروخدا، مثال سپرده بودم به ا نیبب -

 خانتون. 

 

 سر و هزارسودا داره قربون قدت.  هیبچم  -

 

اندازم، سمتش  یبه اتاق م یو نگاه شومیم بلند

 : گردمیبرم

 

 کجاست ساکتون؟  -

@shahregoftegoo



 

 : شودیجمع من م واسشح

 

 نجاستیکه ا یخشاب نیاتاقه ته سالنه مادر، ا یتو -

 تموم شد.  شبید

 

 رونیاز اتاق ب "ارمیاالن م"و با گفتن  زنمیم لبخند

ظرف و ظروف از  یسالن نبود و صدا یتو یکس روم،یم

 . دیرسیآشپزخانه به گوش م

 به بابا صادق که ینگاه یباز اتاق کنار مهیدر ن یال از

 یاندازم و سمت انتها یبود م دهیتخت خواب یآرام رو

کوچک و  یراهرو کیسالن  یافتم. انتها یسالن راه م

. مردد دیاتاق با در سف کیبود و ته آن راهرو  کیبار

 دانستمی. نمزنمیبه در م یآرام یو ضربه  رومیجلو م

@shahregoftegoo



 یاما کس مانمیمنتظر م ی. کمکجاست قایماهور دق

 . ستیپاسخگو ن

 کنم،یو با استرس در را باز م دهمیم نییرا پا رهیدستگ

و نماز  ستادهیکه پشت به من ا نمیب یناباور ماهور را م

 . خواندیم

. نمیب یرا نم یب یاما ساک ب کنمیاتاق را نگاه م معذب

ام و منتظر هستم تا نماز  ستادهیراهرو ا یهمان جا تو

 ماهور تمام شود. 

ماهور هم نماز  دیرسیچرا اصال به نظر نم دانمینم

اتاق ماهور بود؟  نجایآمد. ا یاش نم افهیبخواند، به ق

و عکس از  یمشک دیسف یتخت تک نفره با روتخت

 . وتریکامپ یو صندل زیم یخودش باال

و متعجب نگاهم  گرددیبر م دهدینمازش را که م سالم

 .کندیم

 

@shahregoftegoo
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 : دیآ یو سمتم م شودیم بلند

 

 شده؟  یزیچ -

 

 یادیاش ز یمشک یها شیگرد بود و ته ر صورتش

از خاطرت  شیچهره اش را مردانه کرده بود، اما مژه ها

ساله حرف  یو اند ستیمرد ب کیبا  یکه دار بردیم

آمد. چهره  یبه ابهت مردانه اش نم شی. مژه هایزنیم

بود. نه آن قدر  هیم شبخان نیهم رفته به مه یاش رو

 کینه آن قدر زشت و زخمت.  ریو چشم گ بایز

 . نیزم یکره  یاز مردها یمین هیمتوسط شب تیجذاب

 

@shahregoftegoo



 یب یساک ب د،یباش نجایا کردمیفکر نم خوامیعذر م -

 . نجاستیگفت ا خواستمیو م

 

 : دهدیماند و جواب م یم میچشمها ی رهیخ یکم

 

  نجا؟یا -

 

چرا  دانمیاندازد، و من واقعا نم یم یو نگاه گرددیبرم

ام و  ستادهیا نجایبابا و ماهان هنوز هم ا تیبا حساس

احمق بودم  یادیز ای. من رمیرا بگ یب یمنتظرم ساک ب

 احمقِ نترس!  کی اینترس  ای

 

 مطمئنه؟  ست،ین نجایساک ا -

 

 : مییگویو حرص م یطلبکار با

@shahregoftegoo



 

 لیوسا حواستون به دیکه حواس نداره شما با یب یب -

بعداز ظهر و هنوز  کی کیو داروهاش باشه، ساعت نزد

 قرصاش و نخورده.

  

از تمام حس ها  یبیلبخندش ترک یتو زند،یم لبخند

حسِ  ،یحسِ خوشحال ت،یحِس رضا شود،یم دهید

نگاهم  روزمندانهیباز حرص مرا دراورده و پ نکهیا

 . کندیم

 

 ،یب یواسه ب شهیکه شما نم چکسیمن شرمندم، ه -

گرفتار تلفن و حرف شدم زمان و فراموش  کمیمن 

 کردم. 

 

@shahregoftegoo



قطعا  مییمرد را بگو نیبارز ا یها یژگیو خواستمیم اگر

 یحرفم محترم بودنش بود. و البته صدا نیو حتما اول

ات را  یناراحت کدفعهیخاص و منحصر به فردش  یادیز

 . کردیو حواست را پرت م شستیم

 

ودشه، حواسش اتاق خ یتو ست،ین نجایساک ا -

 بدم بهتون.  مینبوده، بر

 

 جان؟  کایمل -

 

خانم آب  نیمه دنیو با د گردمیبرم دهیو ترس جیگ

از ماهان و بابا نبود،  یخبر دهم،یدهانم را قورت م

 : کندیمشکوک را جمع م یادیز یصحنه  نیماهور ا

 

@shahregoftegoo



ماه  یب یاتاق ب یساک مگه تو یمامان مه -

 یب یب یو داروها دنبال ساک کاینبود؟خانومِ مل

 هستن. 

 

 . یواریچرا مادر جمع و جور کردم گذاشتم کمد د -

 

 :ردیگیدستش را سمتم م یتو دینماز سف چادر

  

شرمنده اگه نمازت  ارمیفراموش کردم زودتر ب -

 .رشدید
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@shahregoftegoo



آن هم سر وقت  اهل نماز، ادیمن ز خورم،یم جا

هستم.  کردیخواندن نبودم. البته که بابا صادق فکر م

 میبازو یدستش رو کنم،یو تشکر م رمیگیچادر را م

 :خوردیم

 

من  زدلم،یسجاده پهنِ نمازتو بخون عز نجایبرو هم -

 .دمیو م یب یب یداروها

 

 یا روزهیشده و ف یترمه دوز یسجاده  خیم نگاهم

 ماند: یرنگ ماهور م

 

 ه آقا ماهور نمازشون...آخ -

 

 :دیگویم رودیم رونیطور که از اتاق ب همان

 

@shahregoftegoo



 یب یداروها رمیم کا،یمن نماز مو خوندم خانومِ مل -

 .شما دییو بدم بفرما یب

 

و با گفتن  زندیم یخانم لبخند مهربان نیو مه رود،یم و

که  یو اتاق مرد مانمی. من م شودیالتماس دعا دور م

و سجاده  مانمیمن م زد،یصدا م طور خاص کیهمه را 

 کیو  مانمیمن م داد،یعطر مردانه م یکه تمامش بو یا

بود اگر ماهان برسد  نیعالمت سوال بزرگ، و آن هم ا

چه  یکردیم یاتاق ماهور چه غلط قایو بپرسد دق

 یخواستیاصوال اگر م خواندم؟ینماز م میبگو م؟یبگو

بابا صادق  ایماهان  یرا برا ییصادقانه از اول هر ماجرا

که تو  کردندیجور حرف بارت م کیهزار و  یکن فیتعر

 !یغلط کرد یبرس جهیبه نت
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هنوز  گردمیبرم یو وقت رومیم رونیوضو گرفتن ب یبرا

اندازم و  یسرم م یماهان برنگشته، چادر نماز را رو

و  ستم،یا یهمان مرد م یپاها یهمان سجاده، جا یرو

اصال و ابدا نماز  هم بدتر از من انیک کنمیفکر م

هم ندارد،  یا روزهیف یترمه دوز یسجاده  خواند،ینم

دوستش  بیاما خب من عج د،آرامش ماهور را ندار

 داشتم. 

 

سجاده  یمهر تو ی رهیهمانجا خ شودیکه تمام م نمازم

 یرا تو یکس یوقت قایدق ایدن کنمیو فکر م مانمیم

لبخند که با فکر کردن به آن هر بار  یذهن و قلبت دار

 انی. کگذرد یچقدر راحت تر م یزنیم یتازه تر

را با  قیعم یدلبستگ نیاما ا کردینگرانم م یهرازگاه

 .کردمیعوض نم ایدن
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سرم را  یو من چادر رو خوردیبه در م یارام ی تقه

 یها نیماهان که آست دنی. با دگردمیو برم زنمیکنار م

ه بند شرتش را باال داده و انگار او هم وضو گرفت یت

 آمده بود؟ یک شود،یدلم پاره م

 

 سخت: یلیخ زنم،یو سخت لبخند م شومیم بلند

 

 ؟ینماز بخون یخوایم -

 

گره خورده اش به منِ کله خراب  یابروها د،یآ یم جلو

 است: یشاک فهماندیم

 

 به کمرت؟ ینبود تو نمازتو بزن گهید یجا -
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که  یداشتم اما حرف یعنیزدن نداشتم،  یبرا یحرف

 مقابلم را قانع کند نه، نداشتم! نیمرد بدب

 

اقا ماهور گفتن من  رمیخاله رو بگ یاومدم داروها -

 دیخانمم همون موقع رس نیبهش، مه دمیم برمیم

 بخونم نمازمو. نجایچادر و داد گفت هم

 

خارند و آرام و پر  یگونه اش را م زند،یم شخندین

 :زندیقفل شده اش پچ م یدندان ها یحرص از ال
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 نجایتو ا شیایاون گفت و تو از خداخواسته بساط ن -

چراغ  ،یمل زینه؟ هزاربار بهت گفتم کرم نر یانداخت

 دستتا! دمیآخر کار م ،یسبز نده مل

 

نماز خواندن هم  شود،یاز تعجب گشاد م میچشمها

ماهان  نمیبب خواستیدلم م یلیمگر چراغ سبز بود؟ خ

 نم؟یبیکه من نم ندیب یرا م ندهیو ا ایدن یکجا قایدق

 

 ؟یگیم یچ یفهمیم -

 

 گم،یاما اگه از نظر تو دارم چرند م فهمم،یمن م -

برسه  یروز یعل یبه وال ،یاما مل ست،ین یالیخ ه،یاوک

 کنمیم یتو، کار یِزندگ تِیمن بشه واقع اتیکه چرند

 گرده.نفست بره و برن
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سجاده  یو من از رو زندیم میبه بازو یمحکم ی طعنه

و  ردیگینگاهش مانده، چشم م خینگاهم م روم،یکنار م

ام  ستادهیبا همان چادر نماز ا ستد،یا یپشت به من م

 یریچشمگ شرفتیکه پ کنمینگاه م یو به برادر

است که قبل از نماز خواهرش را به  نیداشته، آن هم ا

معتقد است نمازش  ماالو احت ،کندیم دیمرگ تهد

 !شودیهم آن باال مورد قبول واقع م یلیخ

 

تمام  نیب دیشا یما، حت یخانه  یما، تو انیم نجا،یا

 ییزهایچ کی ان،یمثل من و ک یشانیپر یادمها

 غلط بود! یادیز ییزهایچ کیدرست نبود و 

 

 .ااهللی -
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 پرم،یماهور مثل برق گرفته ها از جا م یصدا دنیشن با

بود  دهیرنگم پر دانمینم خورد،یجا م کندینگاهم که م

برادرم بودم که چهره ام  یابراز عالقه  جیآن قدر گ ای

 پر بود از ترس و وهم!

 

 .دییبفرما کا،یخانومِ مل دنیناهار و چ زیم -

 

اما شک نداشتم حواسش  خواندینماز م ماهان

و ماهور با گفتن  میگو یم یچشم نجاست،یهم

 زیم یو تلفن همراهش را از رو دیآ یمجلو  دیببخش

و  زنمیمن هم چادر را تا م رودیکه م رونی. بداردیبرم

 .رومیم رونیو ب گذارمیهمان تخت م یرو
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 *** 

 یاز صرف غذا باباصادق و ماهور مشغول حرفها بعد

هم کنارشان بود اما سرگرم تلفن مردانه بودند و ماهان 

 الشیبود و فعال خ ختهی. روان مرا بهم رهمراهش بود

 راحت بود. 

 

بودم و  دهیدراز کش یب یاتاق کنار ب یهم تو من

 : دمیشن یرا م شیحرفها

 

از خودم  یشدم حت یعاشق اقا مرتض یمن وقت -

 . مادر دمیکشیخجالت م
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گرفته بود و  اش بود، دستم را محکم نهیس یرو دستم

و من عطرش را نفس  زدیحرف م میسقف برا ی رهیخ

 : دمیکشیم

 

 یازدوجا زور یشما همه  یدوره  کردمیمن فکر م -

 . یب یبوده ب

 

 : خنددیم

 

 یهست، اما خب عشقا یهمه چ یهر دوره ا یتو -

خبر  یاون موقع واقعا عشق بود مادر، کامال هم از هم ب

واسه  میدادیو نامه م میداشت ریدل ش نکهیمگه ا میبود

 هم. 
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 کیبه تنش نزد شتریبودم و خودم را ب دهیپهلو خواب به

 کردم: 

 

  ؟یو داشت ریباحال بوده ها، شما دل ش یلیخ یوا -

 

 داشت. یمرتض -

  

 ایدن ایگفتنش دن یبغض داشت و مرتض شیصدا

 : یدلتنگ

 

اولش نوشته بود،  ینامه  ینامه هاش و هنوز دارم، تو -

 با اون رخ خوشگلت!  ،یه دل منتو ما

 

 : خندمیو از ته دل م رودیضعف م دلم
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 دیوقت نگفت چیه نارویچرا ا یب یجون دلم، ب یا -

 برام؟ 

 

بچه  یمادر، اقا مرتض شمیتر م ییهوا امیتهران که م -

 یبار که تو نیاول ادمهیبود و من شمال،  نجایا ی

 پام، ریهول شدم و چادرم رفت ز دمشیکوچمون د

 . دیگفت خانوم مراقب باش نیو رنگ نیاونم فقط سنگ

 

 داشت؟  کاریشما چ یتو کوچه  -

 

 : کندیم نگاهم

 

 دست ماهان ها.  دمتیبچه، م میبخواب کمیقرار شد  -
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 ینیو س رسدیخانم از راه م نیکه مه خندمیم بلند

من هم به  گذارد،یم نیزم یرا کنارمان رو یچا

 :نمینش یاحترامش م

 

 ممنون.  دیدینکشزحمت  -

 

که شما  رمیجان راحت باش، من م کایبخواب مل -

 .دیاستراحت کن کمیراحت 

  

 ... داشت یب ینه آخه ب -

 

 نیاندازم و مه یم یب یب یبسته  یبه چشمها ینگاه

 : خنددیخانم م

 

 بخواب شما هم.  زجان،یخوابش برد عز -
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 نرویخانم با گفتن با اجازه از اتاق ب نیو مه خندمیم

تلفن  نم،ینش یتخت م یو رو شومیبلند م رود،یم

 .ستین انیاز ک یو خبر کشمیم رونیهمراهم را ب
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 ست،ین چکسیاز ه یاما خبر رومیم رونیاتاق ب از

آشپزخانه مشغول است  یخانم همان طور که تو نیمه

 : رددگیبرم دنمیبا د

 

 جان؟  کایجانم مل -

 

 : ستمیا یزنان پشت کانتر م لبخند
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 . ادایهست من انجام بدم؟ از دستم برم یکار -

 : دیآ یهمان لبخند مهربانش جلو م با

 

چون  نجامیهست، منم اگه ا دهینه گل دختر، سع -

شهر و  کمی یبر یخواینم نم،یبش تونمینم کاریب

  ؟یبگرد

 

 نیا یاجازه  قایدق دانستمیماما خب، ن خواستیم دلم

 محدود بودم!  شتریب یلیخ ینه، من از کم ایکار را دارم 

 

 کجا رفتن؟  نایبابا ا -

 

@shahregoftegoo



 یماهانم اتاق ماهور پا رون،یرفت ب یحاج -

بره  دیکم کم با گهید کنمیماهورم فکر م وتره،یکامپ

 سرکارش. 

 

رفته بود و مرا داخل آدم هم حساب نکرده  رونیب بابا

تعارف هم  کی یرفته بود حت رونیماهان هم که ب بود؟

ها  نینه! بعد ا ایبه من نزده بود که همراهش بروم 

 یتوجه یو ب یحجم از کم لطف نیتوقع داشتن من با ا

بودم، من در  یسمت جنس مخالف هم نروم؟من خال

و درشت و کمبود  زیر یخانواده جز حسرت ها نیا

 نشده بود!  بمینص یزیمحبت چ

 

 . گردمیبرم رونیب رمیمنم م پس -
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فروشگاه چند  دونهیدو تا کوچه باالتر  زدلم،یبرو عز -

 برو.  یداره، دوست داشت یطبقه هست که همه چ

 

 چشم ممنونم.  -

 

 یشانه ام م یرا رو فمیو ک گردمیاتاق برم سمت

هنوز خواب بود، به صورت مثل ماهش  یب یاندازم، ب

 .ندیرا بب شی یمرتضخواب  کنمیو دعا م زنمیلبخند م

 

 یو ب کنم،یم یخانم خداحافظ نیو از مه رومیم رونیب

خودش سرگرم است  یاتاق برا یکه تو یتوجه به ماهان

حوصله  یام را ب یکتان ی. بندهازنمیم رونیاز خانه ب

رو خلوت بود و آن طرف  ادهی. پافتم یبندم و راه م یم

ا به عص یرمردهایپ شتریسبز بود که ب یفضا ابانیخ

 جا خوش کرده بودند.  شیاه مکتین یدست رو
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  کا؟یخانومِ مل -

 

ماهور که  دنیو با د گردمیاسمم مردد برم دنیشن با

 :رومیمتعجب سمتش م زدینفس نفس م

 شده؟  یزیچ -

 

 صداتون زدم.  یده بار هی -

 

ماهان را از ذهنم  کنمیو تالش م خورمیام را م خنده

 !شدیزهرمارم م میزندگتمام  کردمیپاک کنم، پاک نم

 د؟ییشرمنده متوجه نشدم، بفرما -
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 همراهتونه؟  نیدورب -

 

 یمزخرف مدام به در بسته  یادیز یدلشوره  کی با

 . و باز به مرد مقابلم کنمیساختمانشان نگاه م

 

 چطور؟  فمه،یک یبله تو -

 

فکرم هست کتاب  یتو و،یاستود رمیمن دارم م -

اطالع  یارائه بدم، برا یصوت لیمدنظر مو به صورت فا

به چند تا عکس خوب دارم هم  ازین انیجر نیا یرسان

 . تیهم سا نستاگرامیا جیپ یبرا
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 یمخمل یمحترم و لفظ قلم با آن صدا یادیآدِم ز نیا

ر کرده کرده بود؟فک یدر مورد من چه فکر قایاش. دق

 ویعمل دارم که با او تا استود یبود من آن قدر آزاد

 هم انجام دهم؟  یبروم و عکاس

 

 من آخه...  -

 

 . ستین یصحبت کردم، گفتن مشکل یبا حاج -

 

از درشت شدن  توانمینم کنمیم یخب من هر کار و

 ی. بابا قطعا و حتما توکنم یریجلوگ میچشمها

 مانده جناب!  یستیرودربا

 

  د؟یدم و دستگاتون عکاس ندار یتو یعنیشما  -
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 : خاراندیرا م شیابرو یانگشت اشاره اش باال با

 

 ستی. اگه امکانش نستیاما فعال در دسترس ن میدار -

 برسونمتون.  دیریم ییجا شم،یمن مزاحمتون نم

 

بلندش را  یآن مژه ها یدونه به دونه  خواستیم دلم

شک  یاه! گیکندم از بس که مودب بود و جد یم

 کردیم یشوخ یکه گاه یب یب یماهورِ خانه  کردمیم

 آدم باشد! نیهم

ها همان رفتار را  تیو موقع طیبسته به شرا انگار

 . دییایب تیکه به آن وضع کردیم

 

 نیاول یآمد برا یبابا مشکل نداشت من هم بدم نم اگر

آدم خوش صدا به  کیبزارم و از  ویاستود کیبار پا به 

 . رمیس عکس بگعکا کیعنوان 
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 تیفیکار من و ک کنمیاما فکر نم ام،ینداره م یمشکل -

 باشه که مورد پسندتون باشه.  یاون حد نمیدورب

 

 . دییهست، بفرما -

 

و من  کندیاش دراز م یمشک نیرا سمت ماش دستش

 گذاشتم؟ یدلم م یافتم. ماهان را کجا یراه م دیبا ترد
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و  یعقب نشسته بودم و او همان طور جد یصندل یرو

و من به  کردیم یمقابلش رانندگ ی رهیساکت خ

 کردمیو فکر م کردمیها و مغازه ها نگاه م ابانیخ

@shahregoftegoo



 یزیکند و چ یآبرودار تواندیماهان اگر بفهمد م

 نه!؟  ای دیینگو

 چیو ه کنم،یچک مرا  نمیو دورب کنمیام را باز م کوله

 یا یو بدبخت یبا چه سخت کنمیوقت هم فراموش نم

 تا به کار مورد عالقه ام برسم.  دمیخر

ماهور پشت چراغ قرمز  خوردیهمراهم که زنگ م تلفن

و با  کشمیم رونیب بمیرا از ج یو من گوش کندیترمز م

 : دهمیاسم مونا با لبخند جواب م دنید

 

 تو!  یمن کرد ادیسالم، چه عجب  -

 

شک به گوش ماهور هم  یبلند و پر حرصش ب یصدا

 : رسدیم

 

 . شعوریوقت ب هی یاریکم ن -
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ماهور  یچشمها دنیآورم و با د یخنده سر باال م با

. کنمیو خنده ام را جمع م زدیریدلم م نهییآ یتو

  کرد؟یداشت به من نگاه م

 

 هنوز؟ یتهران ؟یمل یالو، مرد -

 

 تو؟ یآره، خوب -

 

 نیماهور با سبز شدن چراغ و حرکت ماش زدم،یم جیگ

 : دیگو یو مونا نگران م کندیمقابلش حرکت م یها

 

  ؟یجیچرا گ کا؟یخوبه مل یهمه چ -
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هم اشتباه  دیشا دانمینم ب،یبود و عج رهیخ نگاهش

 : کردمیم

 

 حرف بزن بابا.  یکنینگرانم م یدار کایمل -

 

چه  دیبا دانستمیهمچنان ساکت بود و من نم ماهور

 : میبگو

 

برگردم  م،یآقا ماهور نیماش یخوبم بابا، االن تو -

 .رمیگیخونه باهات تماس م

  

باشه برو شرت کم،  ؟یکنیم کاریماهور چ نیتو ماش -

 فعال. 
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و ماهور دستش سمت ضبط  کنمیرا قطع م تماس

 هیخودش بود، تک یصدا کند،یم ادشیو ز رودیم

چشم  ی، صدافکر کردن یجا دهمیم حیو ترج دهمیم

 ماه گوش بدهم!  یب یقشنگ ب

 

 نیا یما از همه  ،یستیخودت ن یوقت یشیو گور م گم

. ماخوابمون میو مجبورشد میجور و ناجور شدنا گذشت

 یبه خواب، توخواب همه چ میاما خودمون و زد بردینم

 اسون تر بود، قشنگ تر! 

 

 رفتیتخته گاز م یسخت یول مینبود یدنبال اسون ما

. بجاش توخواب دستمون میتازه کن ینفس هیار نزد کن

 یونگیکه دلمون خواست! انگ د یبه هر ک میو داد

 ! میکرد فیاما ک میخورد
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آدم  شهیکه هم شهیحالمون خوب ... نبود. خب نم ما

از  ه،یمنف یانرژ گنیم دیدیحالش خوب باشه! اما... د

 ! میدیخند یآ..میدیاون بعد فقط خند

 

...بازم میخوب می...گفتیطورچته چ دیپرس یک هر

 شد که رفت! ینجوری...برق چشمامون ا میدیخند

 

 ینشناختمون، ما افاده ا نهییآ گهیشد که د ینجوریا

خوردس، بدبخته!  یتو سر یمهربون میدیاما د مینبود

 جواب داد! می... گرفتمیریخودمون و بگ میگفت
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چرا  دانمیهم، و من نم شیقشنگ بود، حرفها شیصدا

 بغض کرده بودم:  یهمه قشنگ نیا انیم

 

 ! یمارو اوردنمون تو باز م،یبلد نبود یما باز -

 

را خاموش  نیماش کندیترمز م ابانیکه کنار خ ماهور

 : کندینگاهم م نهییو از آ کندیم

 

 ! میدیرس دییبفرما -

 

. به ساختمان دو شومیم ادهیو پ دارمیمام را بر کوله

 یسرش تابلو یکه باال کنمیمقابلم نگاه م یطبقه 

آن  یرو ییطال بود که با رنگ یرنگ دیبزرگ سف

 چکاوک.  وینوشته بود استود
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 م،یرویو پله هارا باال م میشویدو وارد ساختمان م هر

بود که ماهور زنگ آن را زد  یرنگ یمقابلمان در قهوه ا

شدم که باز نگاهم به نگاه  رهیخ میها ین به کتونو م

 ! فتدیامروزش ن بیعج

 

و انگار  کندیهم سن ماهور در را باز م بایتقر یمرد

 : دیگو یحضور من نشده باشد م یمتوجه 

 

 د...  کهیمرت یهست یمعلومه کدوم گور -

 

 : کندیحفظ آبرو حرفش را قطع م یبرا ماهور

 

نومِ مودت، عکاس هستن جان، خا یعل میمهمون دار -

 و به عهده دارن.  یو امروز زحمت عکاس
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و  کندیباز م شتریدر را ب یعل خورم،یام را م خنده

را صاف  شیو گلو خوردیجا م دنمیبا د کشد،یسرک م

 : کندیم

 

 ! دییمتوجتون نشدم، بفرما خوامیسالم ، عذر م -

 

 . کنمیسالم ، خواهش م -

 

را به  یو حواس عل ندزیم شیماهور کالفه به بازو و

 : کندیخودش جمع م

 

 ! مییعقب که ما بفرما یبر دیبا -

 

 آهان بله.  -
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با تعارف  رودی. عقب که مزنمیاش لبخند م یجیگ به

آن هم دم و  دنیو د شومیم ویماهور وارد استود یها

که پشت  یبه دو مرد کند،یدستگاه شگفت زده ام م

و استرسم  کنمیهمان دستگاه ها نشسته بودند سالم م

 ! شودیچندبرابر م

 

 : دیآ یجلوتر م ماهور

 

و  یکار آهنگساز ،یساالر محب ،یمحب یآقا شونیا -

که  یعیرضا رف ،یعیرف یآقا شونمی. ادنیانجام م

 کننده هستن.  میتنظ

 

و سالم و احوال  ستندیا یها هم به احترامم م آن

 : دیگویو ماهور رو به آنها م کنندیم یپرس
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 مودت. کایخانوم مل مشونیا-

  

 : زندیلبخند م رضا

 

 تون.  ییخوشبختم از آشنا -

 

 : دیگویساالر هم محترمانه م و

 

 . دیخوش اومد یلیخ -

 

مرد جوان و  4 انیم قایدق دانمیو نم کنمیم تشکر

ماهور دستش را سمت اتاق  کردم؟یم یچه غلط بهیغر

 : کندیضبط دراز م

 

 . نجایا دییبفرما -

@shahregoftegoo



 

هر دو وارد اتاق  کند،یتم و در را باز ماف یم راه

و پشت  گذاردیم زیم یرا رو لشیوسا م،یشویم

را از کوله ام  نمی. من هم دوربستدیا یم کروفنیم

 : میشنویرا از همان پشت م یعل ی. صداکشمیم رونیب

 

  ن؟یتمر ای یعکاس -

 

 زود برگرده.  دیخانوم مودت با ،یعکاس -

 

آورد و  یباال م دییت تاانگشت شستش را به عالم یعل

 : گرددیماهور سمتم برم

 

 خوبه لباسام؟ -

 

@shahregoftegoo
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متفکر  کنم،یاش نگاه م یسرتاپا مشک یلباس ها به

 : مییگو یم

 

سرمه  ایرنگ،  یکت اسپرت طوس د؟یکت دار نجایا -

 ... ای یا

 

چندتا  دیریدتا عکس بدون کت بگدارم، منتها چن -

 . شهیچطور م مینیهم با کت بب

 

 یمبل پشت سرش م یو او رو میگو یم یا باشه

مقابلش را  یاندازد و مجله  یپا م یپا رو ند،ینش
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نوشته  ی رهیو نگاهش خ کنمیبازش م دارد،یبرم

 نیشلوغم دورب یادیماند و من غرق افکار ز یم شیها

مختلف عکس  یها هیم از زاوآورم و پشت ه یرا باال م

ها که  کسخاص. ع تیجد کی. اخم داشت و رمیگیم

 : کندینگاهم م شودیتمام م

 

 حله؟  -

 

چرا  دانمیو نم دهمیرا به عالمت مثبت تکان م سرم

 . شودیم دیدلشوره ام تشد

 

  نم؟یبب -

 

عکس ها را  رم،یگیرا سمتش م نیو دورب رومیم جلو

 رد،یگیرا سمتم م نیبو باز دور کندیرد م کیبه  کی
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 رهیو خ کندینم شیکه رها رمیرا بگ نیدورب خواهمیم

 : پرسدیم میچشمها ی

 

  کا؟یخانومِ مل دیشما خوب -

 

هر  شهیخوبِ پر از دلهره بودم، من هم کی شهیهم من

کجا که بودم با فکر کردن به ماهان و باباصادق و عکس 

. من دلم شدیزهرمارم م زیهمه چ شانیالعمل ها

خاص استفاده  تیموقع نیراحت از ا الیبا خ خواستیم

 نبود!  یکنم اما شدن

 

 . بله، ممنون -

 

 . ارمیشما من برم کت مو ب دینیبش -

 

@shahregoftegoo



 یم شیو من سرجا رودیو سمت در م شودیم بلند

در دست وارد اتاق  یبا ماگ یچند لحظه بعد عل نم،ینش

 : گذاردیو آن را مقابلم م شودیم

 

شرمنده،  فهیضع ییراینات واسه پذامکا کمی نجایا -

 . دییبفرما

 

 . دیدیممنون زحمت کش -

 

  د؟یخوند یشما عکاس -

 

سرسام آور زنگ  یهمه دلهره  نیا انیهمراهم م تلفن

 : دهمیرا م یو من جواب نگاه منتظر عل خوردیم

 

 بله.  -

@shahregoftegoo



 

و سمت کوله ام  شومیبلند م دیبعد با گفتن ببخش و

اسم ماهان  دنیو من با د رودیم رونیب یعل روم،یم

گاه  هیتک ای. برادرها شودیم دیام تشد یحس خفگ

قدر  نیگاه ها ا هیبرادر من متفاوت بود، تک اینبودند 

 و دلهره نداشتند!  یناامن

 

 دادمیجور دردسر داشت و جواب نم کی دادمیم جواب

و زنگ زده اش را  ضیهم حتما و قطعا توهمات ذهن مر

 ! کردمیم دیتشد

 

 الم!س -
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ممکن  زد؟یخانم بود و داد م نیمه یخانه   زد،یداد م

 مالحظه باشد:  یقدر ب نینبود ا

 

 خودیب یرایکه جنون داره و گ یبگم اون خوامیم یه -

 لهیکمتر پ ا،یبگم ماهان کوتاه ب خوامیم یمنم، ه دهیم

خودتو کنترل کن، اما  شتریکن، ب تیر اذکن، کمت

و انگولک  رتیجنون و غ نیکه ا ینه، اون نمیبیم

 خود خرته!  کنهیم

 

 کردم مگه؟  کاریچ ؟یزنیکه داد م ییکجا -

 

 ،یشیم کهیاون مرت نیسوار ماش یخوریتو گوه م -

سرکارش،  یریم یافت یباهاش راه م یکنیغلط م

 کار غلطه؟  نیا یفهمیخودت نم
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قدر  نیا یاز مردها یبرخ یبدانم برا خواستیم دلم

خوب و بد را ، غلط و  یو زمخت چه کس ریسختگ

 درست را ، مشخص کرده بود! 

 یبودند؟ از رو دهیگرفته بودند؟ کجا آموزش د ادی کجا

  ن؟ییکدام سنت و آ یکدام قانون؟ از رو

 

 .امیبابا صادق اجازه داد ب -

 

 یتو یبفهم یقدر شعور ندار نیبعد تو ا -

 یمونده و توقع داشته خود خرِ نفهمت بگ یستیرودربا

 نه؟ 

 

که از دستم  یتنها کار شودیکه وارد اتاق م ماهور

 ،یتصنع یادیلبخند ز کیلبخند زدن است،  دیآ یبرم
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که سر ماهور هم به ضرب  زندیداد م یو ماهان جور

 : چرخدیسمتم م

 

 توله سگ!  زنمیدارم با تو حرف م -

 

تلفنم  یصدا شود،یدرونم از خجالت ذوب م یزیچ کی

 یو شوکه  جینگاه گ انیم نجایو ا کنمیرا کمتر م

 حرف زد.  شدیماهور، نم

 

 .امیدارم م -

 

و قطع کنم، اما با  میرا بگو نیتوانستم هم فقط

 یکار شدیام نم دهیپر یلرزان و رنگ و رو یدستها

 یزیراز ماهان بترسم از آبرو نکهیاز ا شتری. من بکرد

مالحظه  شدیم یرتیهراس داشتم.  ماهان اگر غ شیها
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! ماهان قصد داشت از خدا هم کردیخدا را هم نم ی

 جلو بزند. 

حجم از  نیا توانمیو من واقعا نم دیآ یجلو م ماهور

 تنش را جمع کنم.
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و  یجد یلیبود و خ دهیرنگش را پوش یطوس کت

. و کردیرا رصد م میداشت باز چشمها بیدست در ج

همه استرس و حال و حس بد، داشتم  نیا انیمن م

 است؟  یگریامروز جور د شیچرا چشمها کردمیفکر م

 

@shahregoftegoo



. شیمثل موها ش،یبود، مثل مژه ها یمشک شیچشمها

که اگر  یمن، آن قدر مشک یروزها نیمثل روزگار ا

 ! یدیدیرا نم یرنگ چیه گرید یشدیغرقش م

 

 گرفت،یهر وقت دردم م شد،یبحثم م یوقت با کس هر

آبرو و  نطوریداشتم، هر وقت ا یپناه یهر وقت حس ب

و اشک...  شدیم سیخ میفقط چشمها رفت،یم تمیثیح

 ! ختیریها نم یراحت نیبه ا

 

 شما؟  دیخوب -

 

 یکه بروم و پرت شوم تو خواست،یرا م انیک دلم

 یتکرار یجمله  نیکر هم نکنم به اآغوشش و ف

 گفتن دختر!  یبزرگترها...محرم و نامحرم
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مشخص کرده بود؟ مگر  یو نامحرم را چه کس محرم

اگر قلبت با  کرد؟ینم نییتع یها را قلب هر ادم نیا

 یمحرم به حساب نم یشدینبود و محرم م یکس

 ! یآمد ی... به خدا که نمیآمد

 

 یو ه دیرت و پال بگوپ یه خواست،یرا م انیک دلم

حجم از  نیحواسم را پرت کند از ماهان، از ا یحواس ب

 گوشم پچ بزند:  یو آخر هم تو ،یپناه یب

 

 ! برمتیزود از اون زندان م یلیخ -

 

  کا؟یخانومِ مل -

 

 را تکه تکه کرده بود:  میبغض صدا د،یلرزیم میصدا
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 من خوبم.  -

 

ش امده بود؟ قدر ک نیچرا امروز ا رفت؟یعقب نم چرا

 شده بودند؟  بیقدر عج نیچرا همه ا

 

 ماهان بود؟  -

 

و خالصم  ختیرینم میبود، چرا اشکها دهیپرس سخت

 .دمیدیرا نم رشیدرست تصو کرد؟ینم

  

 . رهیگیسخت م یگاه -

 

نکره و  یصدا ی. وقتتلخ و ناجور گفته بودم چقدر

به  نیفقط توه تیبود انکار واقع دهیزشتش را شن

 ن بود!شعورما

@shahregoftegoo
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 اومدنتون دردسر شد؟ نجایا شده؟یچ -

  

زلزله  کیکه دردسر نبود جناب، ماهان  دردسر؟ماهان

طوفان قبل و بعد از هر  کیبود،  یشتریهشت ر ی

 ! یحس زننده بعد از احساسِ سرخوش کیآرامش، 

 

 حساسه.  یداینه، ماهان ز -

 

  نجا؟یا دیاومد یم دینبا -
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 : زنمیلبخند م تلخ

 

  م؟یریعکسارو نگ ی هیبق -

 

آورد و دور  یم رونیشلوارش ب بیدستش را از ج کی

 نیا یبه ادامه  یبود عالقه ا دهیفهم کشد،یدهانش م

 یمن زل بزنم تو شودیبود نم دهیبحث ندارم، فهم

سمت  م،ییبرادرم بگو یها یو از بد شیچشمها

 : گرددیبرم کروفنیم

 

 . میبر دیجمع کن ست،یمهم ن دیبرگرد دیاگه با -

 

 . رمیبعد م دمیکارمو انجام م -
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 شیگوش ها یو هدفون را رو دهدیتکان م یسر

 یو اخمها ستدیا یم کروفنی. پشت مگذاردیم

ماهان استاد بهم  خورد،یم یکورتر یدرهمش گره 

 بود!  یشگیهم ای یارامش نسب کیزدن 

 

بسته  یچشمها ی رهیاورم و از لنز خ یرا باال م نیدورب

چشمم تمام  یتو یاشکها نیکاش ا مانم،یاش م

 رمیگیمختلفش عکس م یپشت هم از ژست ها شد،یم

 اورم:  یم نییرا پا نیو دست اخر دورب

 

 . دایاخم دار ادیز -

 

اما...  یلبخند واقع کی زند،یو لبخند م کندیم نگاهم

 واپس بود؟!دلواپس. چرا دل
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را  نیدورب شودیو تمام که م رمیگیها را م عکس

 :رمیگیسمتش م

 

 . میبر هیاگه اوک دیچک کن -

 

 برسونمتون.  میفعال بر کنم،یبعد چک م -

 

به ماگ  گردم،یو برم دهمیکوله ام جا م یرا تو نمیدورب

 : کندیاشاره م زیم یرو

 

 . دیتونم نخور یچا -

 

برگردم،  تونمیخودم م ستم،ین یاهل چا ادیمن ز -

 . دیشما به کارتون برس
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دست به دست هم داده بود تا من را  زیهمه چ امروز

 . تر کند یتر و عاص جیگ

 

 ادب باشم؟  یقدر ب نیا خورهیبه من م -

 

پاره کردن،  کهیتعارف ت یبرا دیکشیام قد نم حوصله

 : میگو یتنها م

 

 قصد جسارت نداشتم.  د،یدار اریاخت -

 

 دانمیم م،یکنیم یو خداحافظ میرویم رونیب هردو

عکس ها را نه با وسواس گرفتم نه با حوصله، اما تمام 

 یرا خرج کنم و سرسر یتالشم را کرده بودم دقت کاف

 یادامه  یکار نکنم، اما خب، ماهان گند زده بود برا

 تالشم. 

@shahregoftegoo



 

 یصندل کنمیو من فکر م میشویم نیدو سوار ماش هر

 شود؟یمحسوب نم نیهور توهما یعقب نشستن برا

 کار را کردم گفته بود:  نیکه ا یبار نیاول انیک

 

 خوشگل خانوم.  ستمین تیشخص یمن راننده  -

 

پشت  یها امیو من پ کند،یو حرکت م زندیم استارت

 : خوانمیهم ماهان را م

 

که جنبه و  یهست ییتو از اون دسته از دخترا -

خونه بهت  میدبزار برگر یو ندارن، مل یچیه تیظرف

 چنده!؟  لویماهور ک گمیم
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قدر  نیچرا ماهور را ا دم؟یفهمیرا نم شیحرفها چرا

جنبه و کلک  یقدر ب نیچرا من را ا د؟یدیبزرگ و بد م

  د؟یدیم

 

 یبگن هوا یچه جور دوننینم یبرادرا گاه -

 .زننیگند م یکه گاه نهیخواهراشون و دارن، ا

  

و به  شودیده متلفن همراهم کن یاز صفحه  نگاهم

 کنمیحاال که فکر م چسبد،یماهور م بیعج یچشمها

 را هم گوش داده بود: یاشتباه سیانگار آن و

 

 [05.04.21 1۶:42] 

 

  103_پارت#

 

@shahregoftegoo



برادرا  دیدرک کن دیتونینم د،یشما که خواهر ندار -

درک  دیتونیمراقبت کنن، نم خوانیم یادیز یگاه

 . دیوقت برادر نبود چیچون ه دیکن

 

زنگ  یسکوت تلخ، و من با صدا کی کند،یم سکوت

 دنیو با د رمیگیماهور م ریتلفن همراهم چشم از تصو

 : دهمیحوصله و خسته جواب م یبابا ب یشماره 

 

 . بابا امیدارم م -

 

 . میکه به شب نخور میزود برگرد دیبا ا،یزودتر ب -

 

مرد عاقل نشستن و با خودشان  دو تا نیا گفتم؟یم چه

را  شانیحرکتم آبرو نیفکر کرده بودند من دارم با ا

  کنم؟یلکه دار م

@shahregoftegoo



 

 چشم، فعال.  -

 

بودم،  یاندازم، عصب یو کنارم م کنمیرا قطع م تماس

گردو راه تنفسم را  کی یاندازه  یزیخسته بودم، چ

 بسته بود. 

 

 گذرهیسختر م دیریو هر چقدر سخت بگ یزندگ -

 . کایانومِ ملخ

 

 دکلمه هاتون از حرفاتون قشنگتره.  -

 

 یاز ته دل و خاص، عصبان یاز آن خنده ها خندد،یم

مغزم را  شیها حتیمردک داشت با نص نیبودم و ا

 .کردیسوراخ م

@shahregoftegoo



 

  گه؟یخفه شم د یعنی نیا -

 

 ماهور!؟  یِآقا -

 

زده بودم که  شیصدا هیقدر با حرص و کنا آن

باال آورد و مجدد فرمان  میت تسلرا به عالم شیدستها

 را گرفت: 

 

نداره ها،  ختنیبهم ر گهیاجازه دادن د یحاج یوقت -

 .دیبه جون لباتون افتاد ینجورینشده که ا یزیچ

  

راست  کنم،یدندانم آزاد م ریدردناکم را از ز لب

 بودم؟  ختهیقدر بهم ر نیچرا ا گفت،یم

 

@shahregoftegoo



 اندازم:  یو شانه باال م کشمیم میها یبه چتر یدست

 

 حوصلم.  یخوبم، فقط ب -

 

ضبط را  کند،یم یو خال کندیرا پر از باد م دهانش

 : ستیخودش ن یاما صدا صدا کندیروشن م

 

 استیدر تیمن آرام باش، حکا زیآرام باش عز -

نمک ترشح  یدرخشش آفتاب برق و بو یگاه ،یزندگ

را  مانیچشمها میرویهم فرو م یست... گاه یشادمان

 است!  یکیهمه جا تار میبندیم

 

 رونیمن، آرام باش، دوباره سر از آب ب زیباش عز آرام

از برف  یبوته  ریز نمیب یو تاللو آفتاب را م میاور یم

@shahregoftegoo



طالع  یکه تو دوست دار ییدفعه درست از جا نیکه ا

 !شودیم

 

 آرام! یلیخ شوم،یمن آرام م و
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 *** 

آخه؟ بخدا  هیهمه تعارف واسه چ نیحاج صادق ا -

 دیفردا خواست دیامشبم بمون د،یامروز بر زارمینم

 . دیبرگرد

 

ماهان  نینگاه سنگ ریز م،یبود برگشته بود یساعت مین

و بابا صادق خودم را زدم به آن راه و با خودم فکر 

@shahregoftegoo



 یول هولمگر مرتکب قتل شده ام؟ آن قدر ه کردمیم

با چه  دیبرو و برگرد فهم یرفتم و برگشتم که ماهور ب

 طرف است!  ییآدمها

 

 گریبود از طرف د یستیرودربا یطرف تو کیاز  بابا

 : خواستیدلش رفتن م

 

 با شما باباجان.  میخانوم ما که تعارف ندار نیمه -

 

هم  یب یب ینجوریا د،یپس بمون دیاگه تعارف ندار -

 یراه م دباهاتونی، االن بر مونهیم گهیشب د هیالاقل 

 . ادیافته م

 

@shahregoftegoo



و ماهان  ردیگیرا سمتم م یصادق ناچار ساک دست بابا

 یمبل م یدرهم همراه بابا صادق رو یبا اخمها

 . دینینش

 

تا احتماال از  ندینش یهم کنار دستشان م ماهور

 کند.  یریشگیامده پ شیسوتفاهم پ

گذارم.  یتخت م یو ساک را رو شومیاتاق م وارد

فکر  کنم،یو فکر م نمینش یخسته و کالفه همان جا م

و اشکم اما...  کنمیبغض م کنم،یو بغض م کنمیم

 ! زدیرینم

 

 نیو من ب شدیهر روز و هرشب خطرناک تر م اوضاع

 کردمیام فکر م دهیبا خود خسته و بر اهویهمه ه نیا

 یتو انیجنجال ها از بودن ک نیهم یحوال ،ییاگر جا

 مانمیزنده م شود؟یچه م قاین باخبرشوند دقم یزندگ

@shahregoftegoo



چه طور کشته  م؟ییبدهم؟ که از قلبم بگو حیکه توض

 بردیم خیتا ب خیب راسرم  ای شومیخفه م شوم؟یم

 ماهان؟  نیهم

 

 یادیحواسم از افکار ز خوردیهمراهم که زنگ م تلفن

 رونیرا از کوله ام ب یو گوش شودیترسناکم کنده م

 ادیهم ز یمالحظگ یب یگاه انیبود، ک انیک کشم،یم

 ! کردیم

 

 سالم.  -

 

 ای میما زنده ا یگیمعرفت، نم یسالم خانوم،ب -

  م؟یمرد

 

@shahregoftegoo



زار  ریدل س هیاول  شت،یپ امیم گردم،یفردا برم -

و  یدوست نیا فیزودتر تکل خوامیبعدشم ازت م زنمیم

 سقف.  هی ریز میبر یو بزار یمعلوم کن

 

مکث کوتاه  کیا که از آن نفس ه کشد،یم قیعم نفس

 بهتر حرف زدن:  یاست برا

 

 باز دعوات شده؟  -

 

کردن، آماده  تیشکا یبودم ، آماده  دنیترک ی آماده

 اعتراض کردن و حرف زدند: 

 

فقط و فقط  شم،یگرفته م دهیهمه جوره ناد نجایمن ا -

 ... ننیبیآبروشون در خطره من و م یوقت

 

@shahregoftegoo



 خانوم؟  یمل -

 

 زار زدن نبود: یجا نجایا د،یترکیبغضم نم کاش

  

 خوادیقفس بودن خستم، دلم آسمون م یمن از تو -

 . انیک

 

 من؟  زِیعز شدهیچ -

 

 نبارم:  کنمیو تالش م دهمیدهانم را قورت م آب

 

  ؟یندار یحرف بزنم، کار شهیفعال نم گم،یاومدم م -

 

 زند،یقلبم نم نمیبیو ماهان را که م شودیکه باز م در

 دهیرا شن میبود؟ حرفها دهیشن زند،یمشک ندارم که ن

@shahregoftegoo



 یفقط صدا کنمیو جان م شودیحس م یب میبود؟ پاها

 را ببندم! یگوش
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 خدافظ.  زمیباشه عز -

 

تمام  لرزد،یدستم م کند،یرا قطع م تماس

 کنم:  یمخفرا بتوانم  میکاش لرزش صدا لرزد،یوجودم

 

فعال کار  دم،ینشونت م امیم میمونا، گفتم برگشت -

 دارم، خدافظ. 

 

@shahregoftegoo



مسخره هم  یادیلبخند ز کیو  کنمیرا قطع م تماس

و رو به ماهان که حاال در را بسته و فقط نگاهم  زنمیم

 : میگو یم کندیم

 

 شده؟ یزیچ -

 

 خوش گذشت؟  -

 

 د،یزلر یبود، اما تن من هنوز هم م دهیرا نشن تماس

جان بلندشدن  یو من حت زد،یقلبم کند و پر هراس م

 هم نداشتم: 

 

ماهان؟ گفت بابا اجازه داده  یشلوغ کن یخوایباز م -

ساعتم اونجا نبودم، فقط چند تا  میبگم؟ ن یمن چ

 . نیبب ایدونه عکس گرفتم ب

@shahregoftegoo



 

 رم،یگیو سمتش م کشمیم رونیرا از کوله ام ب نیدورب

و چک  ردیگیرا م نیبدرهم دور یبا همان اخمها

 یته کوله ام م ییو من فقط تلفن همراهم را جا کندیم

تا  دارمیکنارش نگه م یدکمه  یاندازم، و دستم را رو

 خاموش شود. 

 

 اندازد: یتخت م یرا رو نییو دور دیآ یم جلو

 

به کارت  یکار یتون هست االن بگ نیب یزیاگه چ -

  ؟یفقط منو خر فرض نکن اوک ،یندارم مل

 

 کیچپ مغزش  ی مکرهین کردمیخب من فکر م و

دوخت، تنت هم  یم د،یبر یبود، م یگر حرفه ا لیتحل

@shahregoftegoo



مغزش  یتو یو بددل ینیحجم از بدب نیچرا ا کرد،یم

 داشت؟  انیجر

 

ماهان، ما اصال چه  ستین یزیبه روح مامان چ -

در همون حد رفت و  یهمه چ م؟یبه هم دار یارتباط

 . هیلیو فام یامد خانوادگ

 

 داشت:  انیجر شیرگها یخون تو یجا شک

 

 اومده؟  شیپ یعالقه ا -

 

 دیپرسیچرت را هم م یسوال ها نیا یوقت یحت

 ی. جاکردیو رگ گردنش باد م شدیصورتش سرخ م

 کرده بودند!  فیرا تعر رتیماهان غ یبرا زیهمه چ

 

@shahregoftegoo



بخدا ماهور  ؟یکنیبارم نم گهیحرف د هیبگم نه باز  -

 ومدیسرش باال ن یحت ه،یچ فهمهیهم ناموس م

 . نگام کنه میمستق

 

 نیماش یکه تو یگفته بودم، ماهور تمام وقت دروغ

که هنوز  ی، نگاه کردینگاهم م یگه گاه نهییاز آ میبود

 : دانمیاش را نم یمعن

 

که بخواد با  یستیبهش بفهمون تو از اون دختراش ن -

چند روز رفاقت کنه و بعدم  ایباز نیریخودش نیا

 . ندازتت دورب

 

 داره؟  یفکر نیمگه همچ -

 

 نداره؟ بچه خوشگل!  -

@shahregoftegoo



 

تر سمتم خم  یو او عصب شودیگشاد م میچشمها

 :ردیگیو انگشت اشاره اش را باال م شودیم

  

 یشناسیهم من و م ،یحواست به رفتارت باشه مل -

 هم بابارو، پس حواست به خط قرمزا باشه! 

 

ن، تو و بابا تمام داد بزنم برادر جا خواستیم دلم

 نیبا ا شودیچه طور م د،یدیرا خط قرمز کش یزندگ

چه طور ممکن است با  د؟ینفس کش یحجم از خفگ

 کرد؟  یزندگ یحجم از مردگ نیا

 

 باشه!  -

 

@shahregoftegoo



و من تازه  رود،یم رونینگاه پر از خشم از اتاق ب کی با

بدهم. تلفن  رونینفس حبس شده ام را ب توانمیم

. تماس کنمیآورم و روشنش م یم رونیهمراهم را ب

 یرا تو یگوش خواهمیو م کنمیرا پاک م انیک یها

 !نمیب یصفحه م یماهور را باال امیبرگردانم که پ فمیک
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  کا؟یو دردسر نشد خانومِ مل دیعکسارو د شهیکجا م -

 

من  یرا در مورد خانواده  زیبود، همه چ دهیفهم

در مورد  یاریاخت چیبود من ه دهیبود، فهم دهیفهم

 اصال خوب نبود!  نیام ندارم، و خب ا یخودم و زندگ

@shahregoftegoo



 

 و.  نیدورب ارمیاالن م -

 

طور شود  نیا خواستیزد. دلم نم شدینم یگرید حرف

 یب لچریو ماهور و خوردیبه در م ی. ضربه ااما شده بود

 یاورد و من به احترامشان م یتاق مرا داخل ا یب

 . ستمیا

 

نگاه پر  کینگاه پر از سوال،  کی کند،ینگاهم م یب یب

 نطوریوقت ا چیتو ه یعنیکه  ینگاه کی ،یاز نگران

 نبود!  نیغمگ تیو چشمها یکردیجا کز نم کی

 

 مادر؟  یخوب -

 

@shahregoftegoo



 هیماه تک یب یماه را داشتم. ب یب یرا شکر که ب خدا

محکم تر از ماهان، از بابا  یلیود. خب یگاه محکمتر

 ! یحت انیصادق، از ک

 

مادر بود، واقعا مادر بود،  میماه، خاله ماهرخ، برا یب یب

مرا از  یکه فراموش  کردمیو من روز و شب دعا م

 نیپناه تر از ا یب یلیمن خ بردیخاطرش نبرد، اگر م

 .شدمیحرفا م

 

 میبراگه حوصلتون سر رفته با هم  ،یب یخوبم ب -

 . رونیب

 

نشون  یکه امروز گرفت ییعکسا نیحاال، بش میریم -

 من و چشم قشنگ بده. 

 

@shahregoftegoo



گذارد و  یرا کنار تخت م لچریماهور و خندم،یم

 یم یب یب کیتخت نزد یخودش هم با فاصله لبه 

و خودم هم  رمیگیرا سمت ماهور م نیدورب ند،ینش

تا اگر از شانس  رومینامحسوس عقب تر م یلیخ

 خیماهان وارد اتاق شد من باز مجرم و توب قشنگم

 نشوم! 

 

طبق  یب یو ب کردیبا دقت عکسها را نگاه م ماهور

 : کردیم فیبه چشم تعر نکیمعمول ع

 

 دست و پنجت درد نکنه مادر، چه خوب افتاده بچم.  -

 

 :زنمیم لبخند

 

 نکردم.  یکار -

@shahregoftegoo



 

روزنامه  یعکس که چشمات رو نیماهور ا نیبب -

 خوبه.  یلیهات معلومه خ هست و مژه

 

من هم به  خندد،یو از ته دل م ردیگیسر باال م ماهور

 : میگویو م خندمیم یب یب طنتیش

 

 . ماه یب یاون مجله هست دستشون ب -

 

 عکس بچمو. نیداره؟ بب یخب مادر چه فرق -

 

 یعشق ستودن کیبه ماهور و بلعکس،  یب یب عشقِ

وست داشت، جور خاص ماهور را د کی یب یبود، ب

بود،  یب یحق با ب نم،یبیو عکس را م رومیجلوتر م

 شده بود: یعکس فوق العاده قشنگ

@shahregoftegoo



 

 خوبه.  یلیخ -

 

ماه  یب یو ب ندیب یرا هم م یبعد یعکس ها ماهور

 : داردیرا برم نکشیع

 

که من گفتم و اون  یاون یهمشون خوشگل بود ول -

 که چشمات بسته بود خوشگل تر بود.  یکی

 

 : کندیبا خنده نگاهش م ماهور

 

 . یب یمن ب یمژه ها نیبه ا یداد ریگ -

 

 یچتر نیا کایمل نیمادر، هم مییبایمن طرفدار ز -

 !ادیمن عاشقشونم از بس که به بچم م ،ینیب یهاشو م

@shahregoftegoo



 

 [05.04.21 1۶:42] 

 

  107_پارت#

 

 یداگاه دستناخو چرخد،یو سر ماهور سمتم م خندمیم

 :ردیگیو ماهور باالخره چشم م کشمیم میها یبه چتر

 

 و ماهان تنهان، با اجازه.  یحاج شیمن برم پ -

 

خانم با  نیبرود که مه رونیب خواهدیو م شودیم بلند

 ردیگیرا م ینی.  ماهور سشودیوارد اتاق م یچا ینیس

 : دیگو یخانم م نیگذارد، مه یتخت م یو رو

 

 . ششونیامان جان، توهم برو پبابات اومده م -

@shahregoftegoo



 

خانم هر وقت در مورد  نیچرا نگاه و لحن مه دانمینم

 یم یب یمحبت و گرما نداشت. ب زدیشوهرش حرف م

 : دیگو

 

 زشته.  میکن یاحوال پرس هیمنم ببر مادر،  -

 

و در  ستم،یا یم یب یو پشت ب شومیهم بلند م من

 : میگو یخانم م نیمقابل نگاه منتظر ماهور و مه

 

 . ارمشونیمن م -

 

 : کندیاش را محکم تر م یروسر یخانم گره  نیمه

 

 . ادیروزبه خودش م زم،یعز دینیبش -

@shahregoftegoo



 

 : دیگویاما محکم م یب یب

 

 زشته مادر.  -

 

بابا و روزبه خان مشغول  م،یرویم رونیهمه از اتاق ب و

حرف زدن بودند، با سالم ماهور نگاه شان سمت ما 

ساله بود  50 بایمرد تقر کی شود،یو بلند م گرددیبرم

 پیشده، اما ت دیسف شیو ته ر ،یجوگندم یبا موها

 داشت:  یامروز

 

 سالم مادر، حال شما؟  -

 

با  دهد،یجوابش را م یب یو ب کنمیهم سالم م من

 : دیآ یو جلوتر م دهدیماهور دست م

@shahregoftegoo



 

 خانوم؟  کایمل یشما چطور -

 

  د؟یممنون، شما خوب یلیخ -

 

 . دیخوش اومد یلیخ د،ینیبش دییبفرما د،یاشزنده ب -

 

درهم ماهور و نگاه  یاما اخمها مینینش یم همه

.  ماند یخانم از چشم من دور نم نیمه نیسنگ

. بابا هم کردمیهم من اشتباه م دینبود، شا یمتیصم

کرده بود اما ماهان، از آنجا که به  دایپ یصحبت خوب

له اش سر حوص دیجوش ینم یها با کس یزود نیا

. روزبه خان دادیرا تکان م شیرفته بود و مدام پا

 : دیگویم

 

@shahregoftegoo



 نیشرمندم نتونستم زودتر خدمتتون برسم، به مه -

جان گفتم نگهتون داره تا بعد از مدت ها ما شما رو 

 . مینیبب

 

 : زندیلبخند م بابا

 

تو زحمت افتادن، از  یلیخانم خ نیمه د،یدار اریاخت -

 . روزبه خان میشد شما هم خوشحال دنید

 

اون آب و هوا و  یتو دیکنیم فیشمال چه خبر؟ ک -

  ؟ینه حاج ا،یجنگل و در

 

که  یداره، اونجا هم شرج یو خوب یبد یهر شهر -

 کنندس.  تیاذ شهیم

 

@shahregoftegoo



 کیمن بود،  یماهان رو نیو نگاه سنگ زدندیم حرف

 گرفت،یخشم از کجا نشات م نینگاه پر از خشم، و ا

 . انستمد یخودم هم نم

 

 کردمیساکت بود، و من که فکر م یبیبه طرز عج ماهور

 دمیدیخودم و باباصادق سرد است حاال م یفقط رابطه 

طور بود، تلفن همراه ماهور که  نیاز رابطه ها ا یلیخ

و سمت  شودیبلند م دیبا گفتن ببخش خوردیزنگ م

سرحال نبود، انگار  ادیخانم هم ز نیمه رود،یاتاقش م

 نبود! یراض چکسیروزبه خان ه از  حضور
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که من فقط تحمل کردم تا زبان به  یشده بود. شب شب

. و جواب نگاه تند و پر اخم ماهان را ندهم رمیدهان بگ

سرزنش  یکردم تا جواب نگاه ها یکه فقط صبور یشب

 .  ا ندهمگر بابا صادق ر

 

و من با هزار اصرار و خواهش با  میخورده بود شام

. بابا صادق و میمشغول شستن ظرفها شد دهیسع

روزبه خان هم گرم صحبت بودند و ماهور باالخره 

بود و ماهان را مجبور  دهیرس جهیبه نت شیتالش ها

 یرفاقت کند. و حاال هر دو مشغول باز یکرده بود کم

 شطرنج بودند. 

 

 ،یب یب شیپ گهیجان دستت درد نکنه برو د کایمل -

 . شورهیرو م هیبق دهیسع

 

@shahregoftegoo



 : گردمیو سمتش برم شورمیرا م میدستها

 

 کار کنم.  کمیمنم  دیاگه گذاشت -

 

 دینداشت! شا تیواقع ادیز شیلبخندها زند،یم لبخند

 .کردمیحس م نطوریهم من ا

  

 یب یدستت درد نکنه، برو ب ،یزیشما همه جوره عز -

 تنهاست. 

 

از آشپزخانه که  کنم،یو تشکر م میگو یم یچشم

 دانستمیکه نم یرا با تلفن همراه یب یب رومیم رونیب

انگار داشت  نم،یبیاست مشغول م یچه کس یبرا

ماهور و  دنیو با د نمینش ی. کنارش مدیدیم پیکل

 : خندمیاش م ویاستود یها قیهمان رف

@shahregoftegoo



 

 آقا ماهورِ؟  یِگوش -

 

نگاهم  نکیع یو از باال گرددیم برمسمت طنتیش با

 شیخط شدن چشمها یو دلم برا خنددیم کند،یم

 : رودیضعف م

 

شمال خودمونه  نجایا دن،یبودم، جد دهیند نارویا -

 نه؟  گهید

 

و شلوارک بود، و  یماهور با رکاب کنم،یدقت م خوب

بودند  ایدرست باشد، لب در دنشید کنمیخب فکر نم

 اما شمال نبود.

  

 ماه. یب یر نکنم شمال باشه بفک -

@shahregoftegoo



 

 یرا سمت ماهور که با فاصله  یراحت گوش یلیخ

 یو صندل زیم کیسالن پشت  یگوشه  یادینبستا ز

 : دیگو یو م ردیگیچهار نفره نشسته بود م یچوب

 

 کجاست؟  نجایچشم قشنگ ا -

 

 کنمیو من تالش م گرددیبرم یب یهمه سمت ب نگاه

 : خوردیهم خنده اش را مخنده ام را مهار کنم، ماهور 

 

 ماه، ببرمت؟  یب یب شِ یک -

 

 داره.  ایبا کدوم پا مادر؟ بعدم شهر خودم در -

 

 : خنددیم نیریماهور ش داد،یپز شهرش را م شهیهم

@shahregoftegoo



 

 قربون خودتو و شهرت عشقم.  -

 

را مجدد نگاه  یو گوش دیگو یم یخدا نکنه ا یب یب

 یب یب ،شومیو من مشغول تلفن همراه خودم م کندیم

 چرخاند:  یسر م

 

  ؟یمل یکنیچرا نگاه نم -

 

 : زنمیو آرام پچ م خندمیم

 

 .یب یدوست نداشته باشن ب دیشا -

  

 نیکه بب میهمش دست منه، من و تو ندار شیگوش -

 حوصلت سر نره.

@shahregoftegoo



  

 بوسم: یرا م دشیتپل و سف یگونه  خندم،یم

  

 . دمیدیم اتویعاشقتم، کاش من بودم جوون یعنی -

 

به  کند،یرا رد م پیو با انگشت اشاره کل خنددیم

خنده  کنمیها که دقت م پیژستش هنگام رد کردن کل

 کند،عکسیعکس مکث م کی یرو شود،یم دیام تشد

گردنبندش  یکه عکسش رو یماهور بود با همان دختر

 دیبا خودم صادق باشم با خواستمیخورده بود. م

 ختشل یخوشگل بود، موها یادیز کردمیاعتراف م

بود، رژ قرمز زده بود که با  ختهیاش ر یشانیپ یرو

را  شیهمرنگ بود. دستها شیناخون ها یالک ها

انگار  دند،یخندیگردن ماهور انداخته بود و از ته دل م

@shahregoftegoo



متفکر عکس را نگاه  یب یبودند. ب اطیح کی یتو

 : کندیم

 

 ! شناختمشیم ؟یمل هیدختره ک نیا -

 

 : کنمینگاهش م نگران

 

  د؟یهاتون و خورددارو -

 

 دمیداد بهم، شا نیانگار مه یشستیاره، ظرف م -

 ماهور داد.

  

 یب یب ندینش یو کنارمان م رسدیخانم که م نیمه

 : کندیمهربان نگاهش م

 

@shahregoftegoo



 مادر.  یخسته نباش -

 

 برات؟  رمیپوست بگ وهیم ،یب یب یزنده باش -

 

 نه قربون دستت. -
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 : کشدیرا جلوتر م وهیو بشقاب م کندیم نگاهم

دختر  یهست یجان، چقدر تو تعارف کایبخور مل -

 . خوب

 

 ممنون چشم.  -

@shahregoftegoo



 

 یو به عکس ها کندیباز عکس ها را رد م یب یب

 اقیبا اشت کند،یمکث م رسدیخودش و ماهور که م

 : ندیبیعکس ها را م

 

پدرسوخته مژه هاش از  ن،یبب نیه کن، مهنگا کایمل -

 . شترهیمنم ب

 

 نیمه خندم،یو از ته دل م رمیگیرا با دست م دهانم

 : دیگویخانم با خنده م

 

 . ایبچم شد یعاشق مژه ها یب یب -

 

 . نیمه کنمیاخرم چشمش م -

 

@shahregoftegoo



تلفن  کندیرا که رد م یبعد یو عکس ها میخندیم

 نمیبیمرا که  یاسم عل خورد،یهمراهش زنگ م

 : ردیگیرا سمت ماهور م یگوش یب یو ب شناسمیم

 

 جواب بدم مادر؟  ای یایم -

 

و بلند  دیگویم یدیبا خنده رو به ماهان ببخش ماهور

 : شودیم

 

  ؟یب یب هیک -

 

  ؟یمن سواد دارم پدرصلوات -

 

@shahregoftegoo



به  یحوصله نگاه یب رد،یگیرا م یو گوش خنددیم

کوت که . سگرددیبرم شیاندازد و سرجا یم یگوش

 : میشنویروزبه خان را م یصدا شودیم

 

شما که ماشااهلل هم  م،یرشدیپ گهید یبله حاج -

ماهورخان  نیهم داماد، منم اگه ا یخوایعروس م

 . نمیبدن قبل مرگم عروس و نوه مو بب تیرضا

 

مگر چندسالش  د؟یقدر ناام نیاز مرگش؟ چرا ا قبل

 یب یو سمت ب کندیبود؟ ماهور تماس را قطع م

 : گرددیبرم

 

 و ماهرخ خانوم؟  یگوش ارمیب -

 

@shahregoftegoo



بود،  یب یو همه جا حواسش به ب شهیزنم،همیم لبخند

خودش  نیو ا داد،یتلفن همراهش را دستش م یحت

 بود.  ایدن کی یب یب یبرا

 

 نه مادر چشمام درد گرفت.  -

 

 : دیگو یاما در جواب روزبه خان م بابا

 

اهور خان هم م د،ینیب یحتما م ه،یچه حرف نیا -

 . رنیگیزود سر و سامون م شاالیا

 

 : دیگو یو روزبه م زندیمحترمانه لبخند م ماهور

 

و  قیکار و رف ریمدام درگ ده،یدم به تله نم ،ینه حاج -

 حاال.  یسفرن جوونا

@shahregoftegoo



 

 برسه روزبه خان.  دیوقتش با -

 

 دارد،یو مهره را برم چرخاندیتوجه سر م یاما ب ماهور

 : دیگویرو به ماهان م

 

 و مات.  شیک -

 

متوجه  نکهیا یبرا خواستینم یادیخب هوش ز و

موج  متیصم ادیخانواده هم، ز نیا انیم نجا،یا یشو

 !زندینم
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@shahregoftegoo



 

 یرو یب یبودم، ب دهیاتاق خواب یماه تو یب یب کنار

و  ختخواب پهن کرده بودمر نیزم یتخت بود و من رو

آرام  یب یبود اما ب امدهین میهنوز خواب به چشمها

 بود.  دهیخواب

 : سمینویم انیک یو برا دارمیهمراهم را برم تلفن

 

  ؟یداریب -

 

گذشته  12تا جوابم را بدهد، ساعت از  مانمیمنتظر م و

 باشد.  داریب دانستمیم دیبود و من بع

 نییرا باال و پا انستیا یو کم کشمیم قیعم نفس

حرف  یداشتم با کس ازیحوصله بودم و ن یب کنم،یم

 را نداشتم، الاقل امشب نداشتم!  چکسیبزنم اما ه

 

@shahregoftegoo



 : سمینویمونا هم م یبرا

 

 مونا؟  یداریب -

 

اندازم و  یم نیزم یرا رو یگوش یکالفه و عاص و

ماهور  ی. عکس هاکشمیم رونیرا از کوله ام ب نمیدورب

 یحرف ب یاداوریچرا با  دانمیو نم نمیبیرا پشت هم م

و  ردیگی. خنده ام مکنمیزوم م شیمژه ها یرو یب

 نیماش یاش تو رهیتمام افکار درهمم به نگاه خ انیم

شده  نیشکاک و بدب اهان. من هم مثل مکنمیفکر م

داشت؟ اگر صاحب آن  یواقعا آن نگاه معن ایبودم 

 اید، حاال داشته باش یکیگردنبند با ماهور نسبت نزد

 نامزد!  ایعشق  ایدوست 

@shahregoftegoo



آن  ادی کردم؟یم یچه معن دیرا با یآن نگاه طوالن پس

 رسمیم جهینت نیافتم به ا یعکس دو نفره شان که م

 نبوده!  یاز نگاه یقطعا و حتما من اشتباه کردم و خبر

 

را  یو گوش شنومیتلفن همراهم را م امکیپ یصدا

 : کنمیم را باز امشیمونا بود، پ دارم،یبرم

 

 نیتو ماش یآخرم نگفت ؟ینصف شب شدهیبسم اهلل چ -

  ؟یکردیم کاریماهور جون چ

 

 :کنمیم پیتا باخنده

 

االنم همه  ،یرفتم تا محل کارش، واسه عکاس -

 . دهیجز من، حوصلم پوک دنیخواب

 

@shahregoftegoo



ماهان امار خواب و  ینیبیم کدفعهیتوهم بخواب، -

 بودنتم داره ها.  داریب

 

 : خوابمیپهلو م و به خندمیم

 

 گمشو خودتو مسخره کن.  -

 

گذارم  یم نیرا زم یگوش شنومیرا که م یب یب یصدا

خواب  جیتختش نشسته بود و گ یرو شوم،یو بلند م

 : رومینگران جلو م زد،یم میصدا

 

  ؟یب یجانم ب -

 

 . تشنمه مادر -

 

@shahregoftegoo



 : شومیو بلند م کنمینگاه م زیم یرو یخال وانیل به

 

 . واستون ارمیم رمیاالن م -

 

 یسر م یام را رو یو شال مشک پوشمیام را م مانتو

 رونیب نیو آرام و پاورچ دارمیرا برم وانیاندازم، ل

نکنم. سالن با نور کم آباژور  داریرا ب یتا کس رومیم

نبود، وارد آشپزخانه  یاز کس یروشن بود و خبر

دنبال  وارید یبود و من با دستم رو کی.تارشومیم

 دیرا لمس کرد کل دیکل ه. دستم کگشتمیبرق م دیکل

پشت  یمرد دنیرا زدم و خواستم جلو بروم اما با د

و  رمیگیبود با ترس دهانم را م زیم یکه سرش رو زیم

 یموها نیشک ا ی. ماهور بود؟ برومیقدم عقب م کی

او  دنمیکش نیه یماهور بود. از صدا یو پر برا یمشک

@shahregoftegoo



متعجب پلک  دنمیا دو ب کندیهم با ترس سر بلند م

 و آشفته بود؟! شانیقدر پر نی. چرا ازندیم
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درست در  مانیرخ بدهد که هر دو یبود چه اتفاق قرار

 شانیخواب و سرگردان و پر یقدر ب نیشب ا کی

 لب بزنم:  توانمیتنها م م؟یبود

 

 . دیببخش -

 

آمده را برگردم، اما دو قدم  ریعقب بروم و مس و

 : دیگو یم یپر از خش یبرنداشته با صدا

@shahregoftegoo



 

و پر  وانیراحت اون ل الیخوابن، با خ یماهان و حاج -

 . دیو بخور دیآب کن

 

خروار  کیبا  ،یجیبا بهت، با گ گردم،یبرم سمتش

 جواب:  یسوال ب

 

  ه؟یمنظورتون چ -

 

و بلند  کشدیاش م یشانیبه پ یحوصله دست یب

 زی. خب منظورش واضح بود، آن قدر به همه چشودیم

مقابلم هم  ی آشنا ِی بهیداده بودند که مرد غر ریگ

 بود چه خبر است.  دهیفهم

 

@shahregoftegoo



و پرش  رودیم خچالیسمت  رد،یگیرا از دستم م وانیل

حوصله بود؟ امشب حس  یقدر ب نیچرا ا کند،یم

 یودخترک ر یحت ست،یخوب ن چکسیه کردمیم

 . دیخندیگردنبندش هم امشب نم

 

 : زندیم یو لبخند کمرنگ ردیگیرا سمتم م وانیل

 

خواب،  ی. مثل شما بنجامیخوابتون نبرد من ا -

 .ریشبتون بخ

 

 انیمغزش در جر یتو یزیبفهمم چه چ شدینم چرا

متوهم  کیهم من متوهم شده بودم،  دیاست؟ شا

 پرداز.  الیخ

 

 . مخواستیم یب یآب و واسه ب -

@shahregoftegoo



 

ام داده  یزندگ یبود که تو یجواب نیربط تر یب نیا و

 یربط را دادم و در مقابل چشمها یجواب ب نیبودم. ا

زدم. به  رونیخسته اما پر از خنده اش از آشپزخانه ب

ها حس  یتازگ زدم،یاتاق که برگشتم نفس نفس م

است، هر چه که  دهیچیماهور ترسناک است، پ کردیم

 ! فهممشیهست من نم

 

و   خوردینفس م کی،  دهمیم یب یرا دست ب وانیل

و  گذاردیبالشت م ی، باز هم سرش را رو کندیتشکر م

 : دیگویم یداریخواب و ب انیم

 

 . به هم ختیباز بچم ماهور ر -

 

 : پرسمیو م رمیگیدستش را م کنم،ینگاهش م کنجکاو

@shahregoftegoo



 

  ؟یب یب یواسه چ -

 

 کند:  شیاریکاش حافظه اش  کند،ینگاهم م نیغمگ

 

 . زهیریبهم م نهیبیهر وقت روزبه خان و م -

 

 یجیگ ایدن کی انیو م شودیگشاد م میچشمها

 : میگویم

 

 پدرشو؟ آخه چرا؟  -

 

دستش را  رود،یو به خواب م شودیبسته م شیچشمها

. دکمه گردمیام برم یقبل یو سرجا کنمیآرام رها م

هم ماهور  کنمیاما، فکر م کنمیمانتو ام را باز م یها

@shahregoftegoo



حرف بزند، حس  یدارد با کس ازیامشب مثل من ن

گفته بود برگرد، بدون  یزبان یکردم ماهور با زبان ب

 بود! گفتههم  یو منظور خاص تین چیه

شده  یاالتیتعارف ساده بود و من خ کیهم فقط  دیشا

 بودم.

 

 نکهیکه مردها اصوال آدم حرف زدن نبودند مگر ا البته

 شد! با دهیکارد به استخوان رس

 

چه  یب یب زد؟یپدرش بهم بر دنیبا د دیچرا با ماهور

  دانستم؟یکه من نم دانستیرا م یزیچ

امشب را به صبح برسانم  کنمیو تالش م بندمیم چشم

 !نداختمیتا با افکار پرت و پال خودم را به دردسر ن
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خانم  نیبابا، مه لیشده بود و برخالف م صبح

. میشو یبعد راه میمجبورمان کرد صبحانه را بخور

 یکجا برا چیبود و ه یکیخانم مهمان نواز درجه  نیمه

بودم. حال  شیما کم نگذاشت اما من نگران چشمها

. دیفهمیم یرا هر زن نیا دیخوب نبود و شا شیچشمها

داشت نه  اقیتروزبه نه اش یموقع تماشا شیچشمها

بود  شیچشمها ین ین یخال و حسرت تو کیعشق. 

 . خنده ها و حال خوبش را باور کرد شدیکه نم

 

و نگاه من به  میتماِم صبحانه نشست زیهمه چ زیم دور

 المی.  خوب نگاهش کردم تا خدیماهان چسب یچشمها

 ،یعمد ای ینکرده، اتفاق ییهم خدا شبیراحت شود د
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و هم صحبت  یب یب یآب برا وانیل کیبردن  نیمرا ح

 باشد.  دهیشدن کوتاه و به اجبار با ماهور ند

 

بودنش هم کفاره  یبود، البته که عاد یعاد شیچشمها

 داشت! 

 

و  گذارمیدهانم م یکوچک کره و عسل را تو ی لقمه

 یماهور شد، همان قدر ب یبار نگاهم متوجه  نیا

ش دست یرا با قاشق تو یحوصله و کسل فنجان چا

 ... نبود! یهم حل شدن شیو انگار شکرها زدیهم م

 

خان هم مشغول خوردن و صحبت کردن با بابا  روزبه

حال  کردمیبود و حس م دهیپر شیبود، اما رنگ و رو

 ندارد!  یدرست
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. بود تیشخص نیتر بیروزبه خان عج نجایا دیشا و

مرد  نیا دیفهم شدیقابل حدس نبود و نم تشیشخص

 یب نطوریا دنشیش، تنها پسرش، با دچه کرده که پسر

اش  یزن زندگ یچشمها یو خنده ها شودیحوصله م

 ندارد!  تیواقع

 

مرد  نیوجود دارد پس ا یا یدلخور ای نهیاگر ک و

توجه به زن و پسرش لم  یو ب الیخیقدر ب نیچطور ا

 دیفهم شودینم یو حت خندد،یم زند،یحرف م دهد،یم

 ! ستین شیب یتوهم ایدارد  تیواقع شیخنده ها

 

من و ماهور نشسته بود هنوز هم نگران  نیکه ب یب یب

خانواده بود که قرار  نیدر ا یو حتما راز کرد،ینگاه م

 جز خودشان بداند. ینبود کس
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 . ستیماهور مادر، سنگ که توش ن -

 

و به  شودیماهور از فنجان مقابلش کنده م نگاه

 کی زند،یچسبد. لبخند م یم یب ینگران ب یچشمها

لبخند که  کیلبخند که پشتش هزار معنا داشت. 

سنگ  الیبگذار با خ ،یب ینگران من نباش ب یعنی

همش بزنم و فکر کنم و  یفنجان ه نیا یبودن تو

 . فتدیسخت شده ن شیکه تماشا ینگاهم به پدر

 

 . برمتایم یخودم هر وقت خواست شتر؟یب یمونینم -

 

ثل بچه ها شده حجم از محبتش، م نیبه ا زنمیم لبخند

بمانند.  شتریب کنندیبود که از مادربزرگشان خواهش م

 :دیگو یم یب یروزبه خان رو به ب
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 میتونیو بچه هاش نم یدرسته ما مثل حاج یب یب -

 .میمخلصتونم هست دیبمون شتریب یول میمراقبتون باش

 

 : گرددینگاهش سمت بابا برم و

 

چه  یول دیبمون شتریگفتم ب یلیخ میالبته به حاج -

 . دنده هی کمیهستن و  یکنم که تعارف

 

 ستیچ دانمیکه نم یاز درد شیو اخمها خنددیم

صورتش  کردمیحاال که خوب دقت م شود،یدرهم م

گود شده بود.  شیچشمها یو پا دیرسیالغر به نظر م

 : دیگو یهم با احترام م یب یب

 

رفت، شما  دیو با یروزبه خان، راه رفتن یزنده باش -

 من.  یکلبه خرابه  میبر دییایب
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 ، کلبه یب یاونجا ب یبهشت دار کهیت هیشما  -

 !ه؟یچ خرابه
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 یخانم م نیو رو به مه کشدیرا عقب م یصندل بابا

 : دیگو

 

 . دیچسب یلیدستتون درد نکنه خ -

 

 زندیرا صدا م دهیو سع دیگو یم یخانم نوش جان نیمه

 : کندی. و بابا نگاهم مزدیبر یتا مجدد چا
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  ؟یبابا اسنپ گرفت کایمل -

 

 شودیزود بلند م یلیجواب بدهم که ماهور خ خواهمیم

 : دیگو یو م

 

 رسونمتون.  یپس؟ م میچ نجایمن ا یحاج -

 

، بابا  نمیب یماهان را م یوضوح درهم رفتن اخمها به

 :زندیصادق لبخند م

 

 ؟یایب یبکوب یواسه چ یراه و الک نینه باباجان ا -

 تیبرو به کار و زندگ میخودمون تعارف ندار میریم

 برس دستتم درد نکنه. 

 

@shahregoftegoo



هست، منم  نیماش یوقت هیچه حرف نیا فمهیوظ -

 آماده شم.  رمیم ،یب یب شیپ مونمیشب م

 

 :ردیگیو سمت ماهان م داردیبرم زیم یرا از رو چیسوئ

 

 صندوق من اومدم. یو بزار لتونیاوس -

  

و ماهور سمت اتاقش  ردیگیرا م چیبا اکراه سوئ ماهان

 دهیرا از دست سع یچا ینیخانم س نی. مهرودیم

 یلحظه ا رد،یگیو سمت روزبه خان م ردیگیم

حرف  ایدن کیو  نمیب ینگاهشان را به هم م دنیچسب

 .دینگاهشان د یتو شودینزده را م

 . 

و من  میشویهمه از جا بلند م یچا از خوردن بعد

تا آماده اش کنم.  برمیرا سمت اتاق م یب یب لچریو
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کمد  یرا از تو یب یساک ب میشویوارد اتاق که م

ساک جا  یرا تو شیو داروها لیآورم و وسا یم رونیب

 . دهمیم

 

 ارم؟یتو ب یکدوم روسر یب یب -

  

  :رمیگیرنگ را باال م یخاک یو روسر گردمیبرم سمتش

 

 ... اریب ن،یا زهیتم -

 

ماند، مات و  یپر از اشکش م یچشمها خیم نگاهم

. نمینش یم نیزم یو مقابلش رو رومینگران جلو م

 : رمیگیرا م شیدستها

 

 ماه؟  یب یب -
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 . کایسرده مل یلیخونه خ نیا -

 

 : شیاز غمِ صدا خوردیهزار ترک م یقلبم لحظه ا قلبم،

 

  ؟یب یب یچ یعنی -

 

 انتها:  یغم ب کیاشت، همراه با د بغض

بچه هام درد دارن،  شه،یم نیسنگ نمیس نجایا امیم -

غصه داره، ماهورم هزار  نمیجور، مه هیهر کدومشون 

 تا دغدغه و حسرت، روزبه... 

 

. دلم زدیریو اشکش م کندیسکوت م کند،یم سکوت

 ی. و خب حرفشیاز غم چشمها شدیداشت تکه تکه م

دانستم نه مخالف  یم یادیز زینه چزدن نداشتم.  یبرا
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خانه و  نیبود ا  یب یبودم. حق با ب شیحرفها

 سرد بودند! شیآدمها

 

باال  رهیفشارتون باز م د،یدورتون بگردم غصه نخورد -

 .خطرناکه ها
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، بود طونیو ش شوخ نا،ینب یجور نیبچم ماهور و ا -

، چراغ مهربونه پر از غم هیفقط مهربونه،  یروزا ول نیا

 . کایدلش خاموشه مل

 

  شده؟یچ ؟یب یچرا ب -
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و  کندیاش پاک م یرا با روسر شیچشمها ی گوشه

 :کشدینفس م قیعم

 

 ترسمیم گه،یاگه دلش بخواد خودش واست م -

تودار و  یلیو بگم، خ شونیزندگ یناراحتشه رازا

 دارن. آبرو

 

حافظه اش  بوسم،کاشیاش را م یشانیو پ شومیم بلند

 یماه با لبخند ب یب ی. ببردیو م شستیغم ها را م نیا

 بی. با برق عجشیچشمها یتو دیماه بود. با هزار ام یب

دل  یمثل ماه تو دیماه با یب ی. بشیچشمها طنتیش

 یو غم باز هم م یکیهمه تار نیا انیآسمان م اهیس

 ! دیخندیم د،یدرخش
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خانم و روزبه خان  نیمه ینجوریا ،یب یبخند ب -

 . شنیناراحت م شتریب

 

را هم جمع  لشیو وسا کنمیاش را عوض م یروسر

 نیو همراه بابا و ماهان از مه میروی. از اتاق مکنمیم

 . میکنیم یخانم و روزبه خان تشکر و خداحافظ

 

گوشش  یبوسد و تو یرا م یب یخانم صورت ب نیمه

 : دیگو یم

 

 . دعام کن مادر، خدا به همراهت -

 

شده بودند. با  بیمن عج یخانواده برا نیچقدر ا و

و مادرانه و دلنگران نگاهش  دهدیماهور هم دست م

 :کندیم
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 . هم باش یب یمراقب خودت و ب زم،یآروم برو عز -

 

و لبخند  گذاردیچشمش م یدستش را رو ماهور

را از بابت  التیش که خمعروف یاز آن لبخندها زند،یم

 . کندیراحت م تیها یدلنگران

 

 یداشت یخانم، کار یشماهم مراقب خودت باش مه -

 باشه؟  نجامیسه سوته ا یزنگ بزن

 

 باشه قربونت برم.  -

 

 یمن چهارچشم رودیسمت روزبه خان م یوقت و

بودم با  دهیروزبه آمده بود ند ی. از وقتکنمینگاهشان م
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جالب شده بودند. دستش را  میرابزنند، ب یهم حرف

 : دیگو یم یو جد نیسنگ رد،یگیسمت پدرش م

 

  د؟یندار یامر -

 

 : زندیم یو لبخند کمرنگ دهدیخان هم دست م روزبه

 

 پسر.  یاعلیآروم برون،  -

 

 ... اما محترم! بهیسرد... غر چقدر

 

و من  دینیعقب بنش یصندل یرو یب یب کندیم کمک

م. و بابا هم کنار دست ماهور. هم وسط و ماهان کنار

بار  نیو بابا اصرار کرد که ا میکرد یمجدد خداحافظ
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 یسر زدن بروند و روزبه خان تنها چشم یآن ها برا

 . میرسیخانم هم گفت خدمت م نیگفت و مه

 نمیبیو م کند،یو حرکت م زندیم یتک بوق ماهور

 . زدیریآب را پشت سرمان م یخانم کاسه  نیمه

 

سکوت تلخ و  کیمطلق بود.  سکوت نیماش

 یبه روبه رو رهیخسته و خ ی. چشمهاآزاردهنده

که امروز هم  یی.چشمهادمیدیم نهییآ یماهور را از تو

 حوصله بود!  یب

 

که با تلفن همراهش مشغول بود و بابا که با  یماهان

ماه که  یب ی. و بگفتیدستش ذکر م یتو حیتسب

 . خواندیم یالکرس هیآ رلبیز
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گذاشتن آهنگ هم  یبه خودش اجازه  یتح ماهور

خوب بابا را  یعنی نی. و ادادیباباصادق نم یجلو

 شناخته بود. 

 

آوردن تلفن  رونیجرات ب یدستم ماهان بود و حت کنار

 یکم کم شاک انیک دانستمیهمراهم را نداشتم و م

 .یخبر یاز ب شودیم
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سمت  کند،یمقابل سوپرمارکت که ترمز م ابان،یخ کنار

 : پرسدیو محترمانه م گرددیبابا برم
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  ؟یحاج رمیبگ دیخواینم یزیچ -

 

 . نه، قربون دستت پسر -

 

 رد،یگیو ماهان را هدف م یب یو نگاهش ب رخاندیم سر

 بود:  یآدم باهوش و محتاط یادیو خب ز

 

  ؟ی، شماچخانوما، آقا ماهان -

 

 یب د،یگویلب م ریز یو نه ممنون کندینگاهش م ماهان

 : زندیمهربان لب م یب

 

 م،یبچه، تازه صبحونه خورد یکن یولخرج یباز نر -

 مادر. میرسیم گمیدو ساعت د یکی
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 دیلبخند مهربان و با گفتن ببخش کی زند،یم لبخند

 یماهان هم ب رودیکه م ی. سمت سوپرشودیم ادهیپ

و مشغول صحبت با تلفن  شودیم ادهیحوصله پ

ماهان را  شهی. بابا همان طور که از ششودیهمراهش م

 :پرسدیم کندیتماشا م

 

 احوالن؟  ضیخاله روزبه خان مر -

 

 رمیگیدستش را م شود،یم نیباز غمگ یب یب یچشمها

 : دیگویم کندینگاهم م یو او همان طور که با دلواپس

 

 خدا. یبنده  رهیدرگ شهیم یکسالیآره مادر،  -

  

و   مانمیم شیمردمکها ی رهیو تعجب خ یکنجکاو ای

 : گرددیبابا عقب برم
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  ه؟یچ شیماریب -

 

 . سرطان، سرطان کبد -

 

لب  ریز یارام یو وا شودیاز تعجب گشاد م میچشمها

 :زندی. بابا هم متعجب پلک ممیگویم

 

. دیچیپیبه خودش م یه دمیخدا د یبنده  اخدا،ی -

  م؟یا درمون رفته؟چرا ما خبر نداشتدنبال دو

 

خانواده  نیا  دم،یچندماهه فهم ،منمیبابا حاج یا -

و پنهون کنن و به همه نشون بدن  شونیهمه چ دیبا

. تهیداشتن معص یضیخوبن. انگار درد و غم و مر

 ؟یمگه حاج بهیغمخوار داشتن ع
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 : دیگویبابا تنها م دیآ یم نیکه سمت ماش ماهور

 

 ا.توکل بخد -

 

 دیرا که خر ییها یو پاکت خوراک شودیسوار م ماهور

 : ردیگیبود سمت بابا م

 

 میالاقل بخور میزنیحرف که نم نیماش یتو -

  ؟یحوصلمون سر نره هان حاج

 

 مشهد؟  میچه خبره بچه مگه قرار بر -

 

و پاکت را  داردیو بابا فقط پاکت تخمه را برم خنددیم

 : دهدیعقب م
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 . یدیپسرم زحمت کشدستت درد نکنه  -

 

 : دیگو یم یب یو ب رمیگیرا م پاکت

 

 چشم قشنگ؟ یآخر کار خودتو کرد -

 

ماهور جدا و واقعا آدم با  کردمیکه خوب فکر م حاال

 :کندینگاهم م یب یبود. ب یمعرفت

 

باز کن  کایمل یهست که دوست دار لمیپاست -

 . میبخور

 

. کندیماهور حرکت م شودیو ماهان که سوار م خندمیم

و ماهان  یب یو به ب کشمیم رونیرا ب لیپاکت پاست
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. طعمش خوب بود خورمیو بعد خودم م کنمیتعارف م

اما، احوال روزبه خان حالم را گرفته بود و کامم را تلخ 

 یاصال و ابدا سرطان نم روزیکرده بود. به مرد امروز و د

خانم و  نیقدر مه نیداشت پس چرا ا طانآمد. اگر سر

 ماریبود که ب نیاز ا ریبا او سرد بودند؟ مگر غ ماهور

 نیبودند ا بیچقدر عج خواهد؟یم هیو روح دیام

 ! خانواده

 

 مادر به بچمم تعارف کن پشت فرمونه.  کایمل -

 

کار را  نیا خواهمیو م فرستمیام لعنت م یحواس یب به

و به  کشدیبکنم اما ماهان با اخم پاکت را از دستم م

ماهور را از  یچشمها ی. خنده کندیماهور تعارف م

 میو با ناخون ها رمیگی. و تنها چشم منمیب یم نهییآ
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 دنیخط و نشان کش یجا یحت نجای. اکنمیم یباز

 بود! یزیاستاد ابرور وماهان هم نبود. ا یبرا
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 *** 

معروفش  یمشک یکاناپه همان  یرو انیک کنار

.  میکرد یم یو بعد از دوروز رفع دلتنگ مینشسته بود

از حرفها، قول و قرارها، آغوش  یلیکاناپه شاهد خ نیا

 ما بود.  یها، و بوسه ها

 

کاناپه  نیهم یقرار بود بچه مان را هم رو انیقول ک به

 . میبزرگ کن
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ام ته دلم خنده  یاما دلشوره  خندمیاش م یاداوری با

 ! کندیزود محو م یلیرا خ

 

 خوش گذشت بهت تهران؟  -

 

خوش  کردمیاعتراف م دیصادق باشم با خواستمیم اگر

تر، من  قیغم عم کینگذشته بود. من برگشته بودم با 

همان شهر بزرگ و ترسناک و  یروز، تو کیهمان 

 ،یزمستان یآن خانه  یزده  خی یآدمها نیب ب،یغر

کنترل است،  رقابلیغبودم چقدر ماهان  دهیفهم

و  ماهان رفتمیکه م ایدن یبودم هرجا دهیفهم

هر شهر و خانه  یبودم تو دهیبود. فهم شیدردسرها

زمستان شده باشد.  شودیم یهر خانواده ا انیم ،یا

 بود!  شیتفاوتش فقط شدت برودت و سرما
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 کیو  یبا دلخور ایکه بدون عشق  یبودم زن دهیفهم

باشد چقدر  ینواده و زندگخا کی بندیعالم حسرت پا

 است!  نیغمگ شیشکل چشمها

 

سال تجربه داشت.  کی یروز بود اما، اندازه  کی

 ،یشدیزود غرقش م یلینداشت اما، خ ایشهرشان در

آن خانه  یاهال ی. چشمهاشانیغرق آدمها و چشمها

 ! دیخندینم شانیبلعکس لبها قایدق

 

  کا؟یمل -

 

و افکارم را  رمیگیم انیگردن ک یتو ریرا از زنج چشمم

 : زنمیپس م
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گفتم بهت  گذره،یجا خوش نم چیبا وجود ماهان ه -

 که. 

 

کنه،  دایتعادل پ طیشرا کمیبزار خونه رو عوض کنم،  -

 . شکنمیخدمتتون، گردن اون ماهانم م رسمیم

 

. دیاز ام یپر از عشق و خال یخنده  کی خندم،یم

م را بتواند دست انیها ک یزود نیشک داشتم به ا

 : یشکل زندگ نیو خالصم کن از ا ردیبگ

 

  ؟یاگه مخالفت کنن چ -

 

که به خاطر بغل گرفتنم به هم  ییها یبه چتر یدست

 : کندینگاهم م نانیو با اطم کشدیبود م ختهیر
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 . امیدوباره م -

 

  ؟یچ یاگه خسته شد -

 

 شه،یبه دست آوردن خسته نم یآدم از تالش برا -

 هیکه بفهمه اون طرف فقط  شهیخسته م یادم وقت

 ؟یستیسراب منتظرشه... تو که سراب ن

  

 : زنمیم لبخند

 

 . یو من و ببر یایمن فقط منتظرم، منتظرم که ب -

 

 :دیگو یمان را م یشگیهم یجمله  یدلگرم با

  

 قشنگتر. یایدن هیببرمت به  -
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 : کنمیهم تکرار م من

 

 قشنگتر.  یایدن هیبه  میببر -

 

خودم جمع  یتو بوسد،یگردنم را م کند،یم بغلم

 یو آرام تو کشد،یرا نفس م میعطر موها شوم،یم

 : زندیگوشم پچ م

 

 !یشیزود واسه من م یلیخ -
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گذارم به  یم یشگیغذا را داخل سبد هم ی قابلمه

شالم را  ،یرازید شخوردن و ساال یسبز یهمراه کم

اندازم.  یشده م دهیچ زیبه م یو نگاه کنمیمرتب م

بروم که بابا صادق از راه  رونیاز آشپزخانه ب خواهمیم

 : رسدیم

 

 باباجان؟  یدیو چ زیم -

 

 دیانگار، ماهانم صدا کن دیدیبله، صداتون زدم نشن -

 . امیو بدم ب یب یب یمن برم غذا

 

 ت. بزار ماهورم امشب هس شتریب -

 

 : کشمیم میها یبه چتر یدست
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 دو نفر گذاشتم، برم من؟  یاندازه  دونم،یم -

 

مثال بگو ماهان  ای برم،ینه، خودم م دییبودم بگو منتظر

 یب یتر بود و با وجود ب یببرد. اما انگار بابا صادق منطق

هم به خوب بودن  دی. و شاکردیاحساس نم یخطر

 داشت.  مانیماهور ا

 

  زود برگرد. -

 

 ،زنمیم رونیافتم، از خانه ب یو راه م مییگو یم یچشم

. دهمیم رونینفس کالفه ام را ب بندمیدر را که م

 چرا مدام استرس ماهان با من بود.  دانمینم
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ها  اسیبه  یبا ذوق دست رسمیخانه شان که م یجلو

و زنگ  مانمیمنتظر م یکم زنم،یو زنگ را م کشمیم

 ! ستین یاما خبر زنمیدوم را هم م

 

نگاه  واریپارک شده اش کنار د نیو به ماش گردمیبرم

بالخره در با  زنم،یمجدد زنگ را م دیو با ترد کنمیم

 یب یب نمیبیو م شومیم اطیوارد ح شود،یباز م یکیت

. نگران پله ها را باال ستادهیمقابل در ا وار،یدست به د

 : رومیم

 

  ؟یب یمگه ب ییتنها -

 

 نیاز ا نه،یابش سنگچشم قشنگ خوابه، خو -

 مگه مادر؟  یندار دیماسماسکام رو گوششه،  کل
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کمک  دییایآخه گفتم ماهور خان هستن زنگ بزنم، ب -

 . دینیکنم بش

 

 یب کنمیو کمک م گذارمیم واریرا همان جا کنار د سبد

 : کندیتختش برگردد، نگاهم م یرو یب

 

 ست؟  مهیغذات، خورشت ق دهیم یعجب بو -

 

 : مزنیم لبخند

 

 براتون؟  ارمیبله، داغه داغم هست، ب -

 

 شتریب میخوریاول ماهور و صدا کن بعد با هم م -

 . چسبهیم
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 کردمیحس م شد؟چرایم یطور نیچرا ا خورم،یم جا

 است؟  طنتیمدام دنبال ش یب یب

 

 من صداشون کنم؟  -

 

  خورتت؟یم -

 

را با آخ  شیپاها خندم،یلحن و سوال بامزه اش م از

 : کندیدراز م یپردرد

 

صداش کن خودتم زود  ده،یخواب شهیم یساعت کی -

 . خورتتیماهان م یبر ریبرو اگه د
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سمت اتاق  شوم،یو بلند م مییگویم یچشم باخنده

چقدر  دید شدیدر م یباز بود و از ال مهیدر ن روم،یم

 .شومیو وارد اتاق م کنمی. در را باز مدهیآرام خواب
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فکرش را کنم که  توانمینم یحت کنم،ینگاهش م خوب

نکرده پدرم سرطان  ییاو باشم. که اگر خدا یجا

 یبودم. چرا ب یدر چه حال و روز قایداشت من االن دق

بخاطر  زد؟یر یپدرش بهم م دنیگفته بودماهور با د یب

 ... گریبود؟ حتما د شیماریب

 

 : زنمیم شیو ارام صدا رومیم جلو
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 ماهور؟  یِآقا -

 

عطرش را دوست  یبو زند،یام م ینیب یتو عطرش

عطر  نیاز ا شیبرا دیبا ان،یداشتم، برعکس عطر ک

 . دادیم یخوب یبو دم،یخریم

 

. با دمیشنیرا از هدفون م یقیموس یصدا شوم،یم خم

اما من بودم  دمیشنیحجم از صدا من هم بودم نم نیا

 . بردیابدا خوابم نم

. خنده ام یدیدیبسته بود فقط مژه م شیچشمها یوقت

لحظه  نیو در ا نجایو ا برمیو دست جلو م ردیگیم

است و البته  یخال بیام عج یبرادر و پدر گرام یجا

 مردانه اش!  یو حسادت ها انیک یجا
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... پلک برمیعقب م یگوشش کم یرا از رو هدفون

توانم دستم را بکشم به پهلو ب نکهیو قبل از ا زندیم

 ! ماندیهدفون و سرش م نیب یو دست من جا خوابدیم

 

 : زندیم میصدا یب یام گرفته بود، ب خنده

 

 دختر؟  یکجا موند کا؟یمل -

 

 کشمیدستم را م سوزاند،یدستم را م ششیته ر یزبر

من  دنیو با د پردیو درست همان جا است که از جا م

به من بعد به دستم نگاه متعجب اول  تیآن وضع یتو

 حالت ممکن است:  نیافتضاح تر نیو ا کند،یم

 

  شده؟یچ -
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 : شدمیاز شدت خنده و خجالت منفجر م داشتم

 

 . دستم -

 

خواب است،  جیهنوز هم گ ند،ینش یو م شودیم بلند

 : ستمیا یو من صاف م زندیپلک م

 

 گفت صداتون کنم واسه شام.  یب یب -

 

 اندازد:  یتخت م یو رو داردیرا برم هدفون

 

 بودم... انگار مرده بودم.  دهیدوشب بود نخواب -

 

 خدا نکنه.  -
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طور  نی. چرا اچسبدیو به نگاهم م دیآ یباال م نگاهش

 نیجور حرفها هم نینگاهم کرد؟ خب معموال بعد از ا

 !گرید ندیگو یرا م

 

 قایبدهم دست من دق حیبود توض ازین کردمیم فکر

 نکند!  دیپل یبا خودش فکرها انایتا اح ردکیآنجا چه م

 

دستم همونجا  دیاومدم هدفونتون و بردارم غلت زد -

 موند. 

 

را با انگشت شست و  شیچشمها خنددیکه م همزمان

 : دهدیاشاره فشار م

 

 شرمنده.  -
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 .ندازمیتا سفره رو م دییایغذا سرد شد زود ب -

 

 گرفتمیم رونیاز ب ده؟ینرس دیدیچرا باز زحمت کش -

 . گهید

 

 ادیافتد،  یو نگاهم به کاله سابقم م گردمیبرم سمتش

افتم.  چرا با پرنده ها مهربان  یم ابانیآن پرنده کف خ

 بود و با پدرش نه؟ 

 

 . ستیخوب ن یب یواسه ب رونیب یغذا -

 

 : کشدیو م کندیرا در هم قالب م شیدستها

 

 به هرحال ممنونم. -
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را  یساالد و سبز دم،یرا انداختم و ظرفها را چ سفره

و بابا صادق  یب ی. بخاطر بدمیهم گذاشتم و غذا را کش

غذا را کم نمک و روغن درست کرده بودم و 

 . نه ای دیایماهور خوشش ب دانستمینم

 

 : دکنینگاهش م یب یب دیآ یم رونیاتاق که ب از

 

 چه وقت خواب بود مادر؟  -

 

 . یب یخوابم برد ب شدیچ دونمینم -
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حجم  نیو من ا دهینگفت که دوشب بود نخواب یب یب به

 یبهداشت سی. سمت سرودمیپسند یاز مراقبتش را م

 : کنمیرا نگاه م یب یب رودیکه م

 

شستن الزم  اطمیح شورم،یظرفارو م امیصبح م -

 ها.  ییظرفشو یپاهات پا نیاباز با  یداره، بلند نش

 

عوضش  ایاز آن نگاه ها که با دن کند،یعشق نگاهم م با

به ترجمه ندارد.  یازین چی. از آن نگاه ها که هکنمینم

 . کندیم یزندگ شهیهم یب یب یچشمها یعشق تو

 

 مادر.  زیجبران کنم عز تویهمه خوب نیباشه من ا یک -

 

 یبران کردج یعنی یو بخند یکه خوب باش شهیهم -

 ماهرخ خانوم. 
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 یپا ااهللیبا گفتن  رسد،یو ماهور از راه م زندیم لبخند

 : دیگویم یب یو ب ندینش یسفره م

 

 شده.  ییدخترم چه کدبانو نیبب -

 

 حانیپر از ر کیماهور  رم،یگیزده لبم را گاز م خجالت

دهانش  یو تو داردیبرم یتازه را از ظرف سبز

 : گذاردیم

 

 صد البته.  -

 

 : شومیو من بلند م شوندیدو مشغول م هر
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و   یب یب یماهور داروها یآقا رم،یم گهیمن د -

 نره.  ادتونی

 

 گذارد،یچشمش م یو دستش را رو کندیم نگاهم

خانم هم کرده بود.  نیکار را مقابل مه نیعادتش بود؟ ا

 : دهدیدهانش را قورت م یتو یعذا یب یب

 

 مادر؟  یخودت چ -

 

من  یفقط سفارشا خورم،یا بابا و ماهان مب رمیمن م -

 فراموش نشه، خدانگهدار. 

 

 . ریدستت درد نکنه مادر، شبت بخ -
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 شوم،یبلندشدن ماهور م یافتم و متوجه  یم راه

 : گردمیبرم

 

 . ستمین بهیمن که غر شهیسرد م دیغذاتون و بخور -

 

 : کندیام م یلبخند همراه با

 

 . دیصاحبخونه ا دشمایدار اریاخت -

 

ام  یمشک یو همان طور که صندل ها رسمیم اطیح به

 : مییگویمعذب م پوشمیرا م

 

 داخل توروخدا.  دیبر -
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و  کندینگاه م میسکوت به بستن چسب صندل ها در

 : ستمیا یمن بالخره صاف م

 

 با اجازتون. -

 

 : دیگوینرفته م نییاول را پا ی پله

 

 . دیعکسارو واسم نفرستاد -

 

و  یا کدفعهیداشت، انگار  بیوج عجم کی شیصدا

 کی یو تو کردیم تیو لحظه جدا نیجا از زم کی

 :کردیات م ادهیپ گرید یایدن

  

واستون  ناشویفرصت نشد، کاراشو انجام بدم بهتر -

 تلگرام.  فرستمیم
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 ممنون. -
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 یمجدد م شیصدا دنیکه با شن رومیم نییها را پا پله

 : گردمیاما برنم ستمیا

 

 ! د؟یکنیقبول م یبازم سفارش عکاس -

 

 وارید ی هیما همسا کنمیو خدا را شکر م گردمیبرم باز

 نیوگرنه ماهان االن پشت هم میستیهم ن واریبه د
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هم بد  یلیو خ دیشنیمکالمات را م نیتمام ا وارید

 .کردیبرداشتش م

  

 و کجا؟  یواسه چ یعکاس -

 

بار  نیا د،یکه گرفت ییمثل همونا ،یشخص یعکسا -

 . ایلب در

 

به  دیبهتره بسپار د،یدونیمن و م طیشما که شرا -

 . گهید یکس

 

آورد و  یم رونیب بشیدستش را از ج زند،یم لبخند

 : کشدیلبش م یانگشت شستش را گوشه 
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ا عکس چند ت یب یاز من و ب خوامیم م،یریم یب یبا ب -

مثل  یعکاس چیبا ه یب یو خب مسلما ب د،یریخوب بگ

 . ستیشما راحت ن

 

 چرا؟ د؟یریعکس بگ یب یبا ب -

 

 ،یدلتنگ ینکرده روزا ییخدا یبرا ،یادگاری یبرا -

 باهاش عکس ندارم.  ادیز

 

مرد و  نیا گفتیم ییچرا ته مغزم صدا دانمینم

 لشیدال زدیم بیرا باور نکن! و منطقم نه شیحرفها

. اصال خوردیکامال درست است و اصال هم به بهانه نم

مغز من هم مثل ماهان  کنمیچه؟ فکر م یبهانه برا

 . شدیباف م یداشت منف
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با  یبروم حت شدیبدهم. نم یچه جواب دیبا دانستمینم

 .یب یب

 

 یآقا نیمرا به ا نکهیا یبرا گشتیدنبال بهانه م ماهان

 چشم قشنگ ربط بدهد.  ی ندهیگو

 

 . امیبتونم ب دمیاما قول نم کنمیم یعس -

 

 یب یب م،یریداد م تیاگه رضا دیصحبت کن یبا حاج -

 برگردم.  دیمن فردا شب با زنه،یم یدور هیهم 

 

و از  کنمیم یخداحافظ روم،یو عقب م میگویم یچشم

به  نکهی. تلفن همراهم را قبل از ارومیم رونیخانه ب

 : نوشته بود انی. ککنمیخانه برسم چک م
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 باز؟  یشد نیج نیس ایگذشت  ریامروزم به خ -

 

 : کنمیم پیو تا زنمیم لبخند

 

 تو؟  یخوبه، خوب یفعال همه چ -

 

اندازم  یم دیکل رسمیو به خانه که م فرستمیرا م امیپ

وارد خانه شوم چک  نکهی. قبل از اشومیم اطیو وارد ح

 نه.  ایداده  یجواب انیک نمیبب کنمیم

 

دستت  یگوش ابونیفتم تو کوچه خهزار دفعه نگ -

 ر؟ینگ
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پر از  یو نگاهم به چشمها رمیگیترس سر باال م با

 نیاز ا ری. من  غماند یاز محبتش م یخشم و خال

هراس  ندهیاز آ مان،یخواهر برادر یخاکستر یروزها

قرار است چه شود و  دانستمینم که یا ندهیداشتم. آ

 .نبود یخوب تگریچه نشود اما ماهان قطعا و حتما حما

  

 . رونیاوردم ب بمیدر از ج یجلو نیهم دم،یترس -

 

االن  نیاحمق کله خر بودم. اگر هم کیشک من  بدون

، قربان صدقه  خواندیو چت ها را م گرفتیرا م یگوش

 خواند،یرا مم یعشقم گفتن ها خواند،یرا م انیک یها

 ی "سارا"آن اسم  گرید دیدیرا م میقرار گذاشتن ها

 . کردیرا باور نم یالیخ
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راحت داشتم سرم را  نطوریاحمق بودم که ا یلیخ من

 . دادمیبه باد که نه، به طوفان م

 

اندازم و خدا  یم بمیج یو تو کنمیرا قفل م یگوش

 پرت شود.  یحواسش از گوش کنمیخدا م

 

  ؟یکجا بود -

 

خانه بزرگتر  نیکه انگار مثال ا پرسدیم یجور کی

 نجایکه انگار مثال من ا پرسدیم یجور کیندارد. 

تخلف بزرگ  کیحکمم حبس ابد است و حاال دچار 

 رفتن باشد شده ام!  رونیکه ب

 

 موقع شب؟  نیکجارو دارم برم ا -
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که مجدد راهم را  دارمیساختمان قدم برم سمت

 : کنمیو خسته نگاهش م کنمیم ی. نچ کالفه ابنددیم

 

 ماهان؟  یگیم یچ -

 

عمدا روان منو بهم  خوادیدلت م ای یکرم دار ایتو  -

 من ببرم غذارو؟  ینگفت یواسه چ ،یزیبر

 

 ش؟یتو روان پر یروان؟ کدوم روان؟ روانم مگه دار -

که هرشب انجام  یکار نم،یو بب یب یب خواستمیم

اضافه بسوزون  یر. حاالم برو کنار نه خودت کالدمیم

 نه من و کالفه کن. 

 

 تر:  یتر، عاص یعصب شود،یتر م یحرص
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 یدار کهیبا اون مرت یچه صنم یگیاالن م نیهم ای -

 ... ای

 

مگه هر  ،یضیمر ،ینیبدب ،یبه من چه که تو شکاک -

با هم صنم  یعنی نینیهمو بب یجنس مذکر و مونث

 کن.  دارن؟ ولم کن ماهان، تورو به روح مامان ولم

 

 چه خبرتونه؟  -

 

زار و  یمن با چهره  م،یگردیدو سمت بابا برم هر

تند. پله  یو نفس ها یخسته و ماهان با صورت عصب

 یچشمها یتو زنمیو خسته زل م رومیها را باال م

 بابا:  یعاص
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بزرگتر من  یگیبهش نم شهیبار واسه هم هیچرا  -

بار واسه  هیو اجازم دست شماست؟ چرا  ییشما

که هر جا هر  ضیآدم مر نیاز ا یکنیخالصم نم شهیمه

 یعقده ها ینکنه حت یسر من خال ارهیکم م یچ

  شو؟یبچگ

 

پله  یو همان طور عصب ردیگیدستش را سمتم م ماهان

 :دیآ یها را باال م

 

 ... ابوی یهو -

 

 : کندیحرفش را قطع م بابا

 

 مودب باش ماهان.  -
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به  ازین کند،یو بابا نگاهم م کندیسکوت م ماهان

جا پوز ماهان را بزند  نیداشتم هم ازیداشتم، ن تیحما

 دست از سرم بردارد. شهیهم یبار برا کیتا 
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 ،ینباشه برادرته، نگرانته، ناموسش یماهان هر چ -

دادنه  چه طرز برخورد و جواب نیداره، ا رتیروت غ

  کا؟یمل

 

را  میچشمها یحرفها یلحظه کس نیداشتم ا ازین

شکستن قلبم را  یصدا یالاقل کس ایکند.  سیرنویز

 پدر نمونه برساند!  نیبه گوش ا
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و واسه من و  یزندگ نای... تعصب... همرتیناموس...غ -

 امثال من کرده جهنم. 

 

 : زندیداد م ماهان

 

 گنده تر از دهنت حرف نزنا.  -

 

 : مییگو یتوجه به او رو به بابا صادق م یب

 

کردن،  فیاشتباه واسه شازدتون تعر نارویا یهمه  -

ابروشو...  ای خوادیم شتریکه ناموس و ب یمرد نیفرقه ب

 فرقه بابا صادق!  یلیخ
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 یدر م میو پر از بغض از پاها یرا عصب میها صندل

 . شومیاورم و وارد خانه م

 

تورو از  یعنی یبکن خوادیت مدل یاگه بزارم هر غلط -

 نه؟  خوامیم شتریآبروم ب

 

جلو  نم،یب یفاصله م یرا با کم شانیو هر دو گردمیبرم

 حرف بزنم:  نهیاز ک یخال کنمیتالش م روم،یم

 

آب تو  یو نخوا یتو نزار یعنی رتیداداش، غ نیبب -

چپ نگام کنه، مراقبم  یدل من تکون بخوره، کس

 امیوردم به بن بست بمطمئن شم هر جا خ ،یباش

... اما من ل،یطو ابونیخ هی شهیسراغت اون بن بست م

شدنات، فقط  یرتیبا وجود تو و کارات، توهم و غ

 و...  شمیکالفه م ،یو عصب شمیخسته م
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مراعات کن، من  کمیحرفا  نیا ی... جایشعار نده مل -

نداره، من  تیپسره هست نرو خوب نیا یگفتم وقت

 . ..مرده بودم که

 

 به بابا گفتم.  -

 

 : گرددیسمت باباصادق برم شود،یم الل

 

 اره بابا؟  -

 

 یریگیسخت م یدار یادیماهور مثل توِ واسه ما، ز -

 . پسر

 

 : دیگویو روبه من م کشدیشانه اش م یرا رو شیعبا
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. با هم درست ریدست نگ یگوش رونیب گهیتوهم د -

 .دیبخواب دیجز هم مگه؟ بر دیو دار یک د،یرفتار کن
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و به هم  میرا جز هم نداشت چکسیبا بابا بود، ما ه حق

 جهینت نیبه ا کردمی. خوب که فکر ممیکردیرحم نم

را جز خودم نداشتم.  چکسیمن در واقع ه دمیرس یم

خودم  یخودم برا کردم،دلیخودم به خودم فکر م دیبا

 . کردمیو خودم خودم را خوشبخت م سوخت،یم
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به فکر من نبود،  چکسیبه اصالح خانواده ه نیا یتو

بودند، فکر اعتبارشان، فکر حرف  شانیفقط فکر آبرو

. و من هنوز کنندیها که چه فکر م هیمردم، فکر همسا

ها  هیبودم حرف و فکر مردم و همسا دهیهم نفهم

 و چه کم!  کردیافه مات اض یچه به زندگ قایدق

 کنمیرا نگاه م شانینگاه پر از تاسف هردو کیبا  فقط

 کیبا  یجور کی ی. هر کسشومیو وارد اتاق م

در  نکهیاما از نظر من ا شدیبزرگ م یاعتقادات و افکار

کند و  شهیذهنت ر یو افکار تو دهیکدام عق یبزرگسال

به خودت دارد، به عقلت، به  یرشد کند بستگ

 ! ردنتو پرس و جو ک قیه تحقشعورت، ب

 

من  یحاال که مدام جلو نیاما از بدو تولد تا هم ماهان

گرفت مثل بابا  میتصم زندیو حرف م کندیستبرم نهیس
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باشد، مثل بابا فکر کند، مثل بابا درست و غلط را 

 ! دتریورژن جد کیفقط با  د،یبگو

 

 دهم،یرا جواب م انیک امیو پ دارمیهمراهم را برم تلفن

را  یو گوش کنمیها را پاک م امیکل پ شهیبه عادت هم

 اندازم.  یتخت م یرو

 

رد  کیبه  کیو عکس ها را  نمینش یم وتریکامپ پشت

 بایماهور را درست کرده بودم و تقر یعکس ها کنم،یم

 حاضر بود. 

 

 یرو کنمیارسال م شیعکس هارا برا نکهیاز ا بعد

 کنمیکر م. فمانمیسقف م ی رهیو خ کشمیتخت دراز م

 میچشمها یو اشک تو کنمیبغض م کنم،یو بغض م

حق با ماهان بود.  دیشا دانمی. نمزدیریو نم چرخدیم
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اما  دانمیداشتم را نم یسر لجباز ای زدمیمن مشکوک م

 کردمیآنها فکر نم لمث دیواقعا آن طور که با دیشا

 آن ها نبودم.  هیچون اصال شب

 

را  یو گوش شنومیتلفن همراهم را م امکیپ یصدا

 . ماهور بود، نوشته بود: دارمیبرم

 

 فوق العادن، کارتون حرف نداره.  -

 

 : سمینویو م زنمیم یمحو لبخند

 

 بود در خدمتم.  یممنون، اگه امر -

 

 تا جواب بدهد:  کشدیم طول

 

@shahregoftegoo



 . دییبفرما نشویفقط لطفا هز کا،یتشکر خانومِ مل -

 

 . ستیهنوز شغل من ن یه؟عکاسیچه حرف نیا -

 

 جبران کرد؟ شهیپس چه طور م -

 

 : کنمیم پیو تا کشمیدردناکم م یشانیبه پ یدست

 

من از هنرم استفاده کردم، شما هم از هنرتون  -

 جبران.  یبرا دیاستفاده کن

 

به جبران  یازین می. حتما توقع داشت بگوکندیم مکث

اهل  ادیخب من ز یمثال جبران شدست. ول ای ست،ین

 دیبا خودم صادق باشم با خواستمیمتعارف نبودم. اگر 

 را دوست داشتم.  شیصدا کردمیاعتراف م
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خواب الود و  شیصدا رسد،یم قهیدق کیبعد از  سشیو

 : کردیکم نم تشیاز جذاب یزیخسته بود اما چ

 

ندارم اگه منظورتون صدامه شما  یمن واال هنر خاص -

 کنم!؟  کاریچ دیمنتها من متوجه نشدم با دیلطف دار

 

 : دهمیو جواب م خندمیم

 

 .دیواسه من ضبط کن یمتن و اختصاص هی -

 

 فرصت. نیحتما در اول -
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من  میچه طور به بابا بگو شبیبودم با بحث د مانده

 نه.  ایبروم  ایو ماهور به در یب یامروز با ب

رفته بود و بابا صادق هم  رونیخورده بصبحانه ن ماهان

 مشغول آماده شدن بود تا سرکار برود. 

 

پا و  نیو ا چرخانمیدستم را م یتو یاستکان چا یکم

 : کنمیو بالخره لب باز م کنمیآن پا م

 

 کرده بود بابا صادق.  ایهوس در شبیخاله د -

 

 نهییآ یرا جلو دشیسف ینگاهم کند موها نکهیا بدون

 : دزنیشانه م
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 مگه؟  ستیماهور ن -

 

خاله ماهرخ گفت منم برم از خودش و  یچرا، بود، ول -

 . نمیبا دورب رمیآقا ماهور چندتا عکس بگ

 

 : گرددیسمتم برم یو جد گذاردیم زیم یرا رو شانه

 

  ؟یعکس واسه چ-

 

 چاپ کنن حتما.  خوانیم ،یادگاری گه،یعکس د -

 

تن  دارد،یبرم یو کتش را از چوب لباس گرددیبرم

 رونیب بشیرا از ج حشیو همان طور که تسب زندیم

 : دییگویم کشدیم
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 ،یریم نیو رنگ نیفقط سنگ گه،یبرو د گهیخاله م -

شب مثل  خوامیباز نم ،یگردیبرم یریگیعکس تو م

 خب؟  دیبا ماهان به هم بپر یخروس جنگ

 

 چشم.  -

 

پوشد  یرا م شیو همان طور که کفش ها رودیم رونیب

 اورد: یال مسر با

  

 . کایمراقب رفتارت باش تا ماهانم حساس ترنشه مل -

 

طومار جواب بدهم اما وقتش  کی توانستمیو م شدیم

 نبود و البته منطقش: 

 

 حواسم هست.  -
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 . یاعلی -

 

 به سالمت بابا. -

  

 رونیو از خانه که ب رودیم نییها را پا پله

مراهم را و تلفن ه گذارمیم زیم یرا رو رود،استکانیم

 شبیهمان د یبرا دشیماهور که بازد یو برا دارمیبرم

 : کنمیم پیبود تا

 

 . میکه بر امیم گهیربع د کیسالم.  -

 

تا  رومیو سمت اتاق م گذارمیم زیم یرا رو یگوش

آماده شوم. بابا صادق انگار ببشتر به من اعتماد داشت 
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من و ماهور  نیرا ب یبد ایمشکوک  یادیز زیو کمتر چ

 تا ماهان.  دیدیم

را  یو گوش گردمیبه سالن برم شومیکه م اماده

 : خوانمیماهور را م امیپ دارم،یبرم

 

 . مییماهم اماده منتظر شما -

 

 ی. کتانرومیم رونیو ب دهمیسر م بمیج یرا تو یگوش

 . زنمیم رونیو از خانه ب زنمیام را پا م یمشک یها

 

طول  ادیز و زنمیزنگ را م رسمیکه م یب یب یخانه  به

. کندیکه ماهور حاضر و اماده در را باز م کشدینم

شرت  یت یبار رو نیگردنبندش ا یدخترک خندان رو

 رنگ جاخوش کرده بود.  دیبلند سف نیآست
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 . ریسالم صبح بخ -

 

 : ردیگیرا سمتم م یخوراک یو کم وهیو م یچا سبد

 

شما  ارم،یو ب یب یب رمی. مریسالم، صبح شما هم بخ -

 .میایتا ب نیماش یتو دینیبش
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نشسته  یریکوچکِ حص راندازیز کی یساحل، رو لب

. عکس ها را گرفته بودم و با میخوردیم یو چا میبود

دلم ضعف رفت و از  یب یب یبامزه  یهر ژست و خنده 

 . دمیته دل خند
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اما داشت  میربط بود یب یکم ینفره  جمع سه کی

 . گذشتیخوش م

 

 کیبود و  یتابستان یها وهیسبد کوچک پر از م کی

 ،یب یب کیکمربار یبا استکان ها یکوچک چوب ینیس

 و پفک.  لیو چندپاکت پاست

 

 یب یرنگ رنگ دمانیچ کی یکردیدور که تماشا م از

 از خجالتش در آمدم.  یبود که با عکاس رینظ

 

بود،  ایدر ی رهیخ دینوش یم یهمان طور که چا یب یب

آن طرف تر  یکم جان کم دیو من نگاهم به خورش

 شد.  دهیکش
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به  کیرا گرفته بود و عکس ها را  نیهم دورب ماهور

 . کردیتماشا م کی

 

 چشم قشنگ.  نمیمنم بب اریب -

 

 نیزم یو ارنجش را رو چرخاندیبا خنده سر م ماهور

 یمعذب کم شود،یخم م یب یو سمت ب کندیعصا م

را باال  شیچشمها یرو نکیع یب یب روم،یعقب م

 : کندیو با دقت نگاه م دهدیم

 

 . یمل نجایچه جوون افتادم ا -

 

 : دیگویو ماهور م خندمیم

 

 م؟یعکس تو بدم چاپ کن نیا -
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عکس زنت و با  ریبرو زن بگ یذوقا دار نیتو اگه از ا -

  .رتویپ یخودت چاپ کن نه ننه 

 

و ماهور صاف  گذارمیم ینیس یرا با لبخند تو استکان

 : ندینش یم

 

 . قد شما دوسش ندارم که رمیزنم بگ -

 

ماهرخ  ادیسال به سالم  یریپسر، زن بگ یهع یهع -

 . یافت ینم

 

 ماه؟  یب یب یدید ینجوریمن و ا -

 

 : دیگویم یو با لحن بامزه ا داردیرا برم نکشیع یب یب
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 . نمتیب یم یچه جور نکیبدون ع نمیبزار بب -

 خودتم.  شیر خیباز ب رمیمن زنم بگ -

 

 منم شاهد.  یمل نیباشه، ا -

 

.  وقت رفتن است کنمیو فکر م زنمیم یکمرنگ لبخند

برگرد و من  یبابا صادق گفته بود عکس ها را که گرفت

 هنوز نشسته بودم. 

 

 . برم کم کم گهیمن د -

 

  :کندیمتعجب نگاهم م ماهور

 

 شده مگه؟  یزیتنها؟ چ -
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 زود برگردم.  دینه فقط با -

 

را  وهی. سبد مشودیمنظورم م یزود متوجه  یلیخ

 : دهدیسمتم هل م

 

 کم کم.  میمن جمع کنم بر دیبخور یزیچ هی -

 . خودم رمیکه م ستین یراه د،یبمون یب ینه شما و ب -

 

 : گرداندیبرم شیچشمها یرا رو نکشیع یب یب

 

 .یهمگ میبر شهیمادر داره گرم م گهینه د -

 

 یرو یب یب میکنیو همراه با ماهور کمک م شومیم بلند

انداز را  ریز یرو یلهای. وساندیبنش نیماش یصندل
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و  دیآ ی. ماهور جلو منمیچیسبد م یو تو کنمیجمع م

 یرو نمیو من همراه دورب کندیانداز را جمع م ریز

 .میشویم ریعقب جاگ یصندل
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 خواهدیو م گذاردیرا صندوق عقب م لهایوسا ماهور

. با گفتن خوردیسوار شود که تلفن همراهش زنگ م

 ی. صدادهدیو جواب م رودیم ایسمت در دیببخش

 یبرا دیگویچه م میتا بشنو شودیمانع م ایامواج در

 : ددگریسمتم برم یب یب نیهم

 

  ؟یایاجازه داد ب یحاج -

@shahregoftegoo



 

 نبودم.  نجایکه االن ا دادینم ،یب یآره ب -

 

 مادر؟  یشونیقدر پر نیپس چرا ا -

 

بودم، دلم آشوب بود،  شانیبود، من پر یب یبا ب حق

 کیشکنجه گر،  کیخانه داشتم،  ینگهبان تو کی

 کیها را  ینیریمغز که هربار ش یمنطق و ب یآدم ب

 . کردیجور زهرمارم م

 

 که اخالقشو.  دیشناسیماهانم، م ریدرگ کمی -

 

 ادیبزرگشه عقل م کمیاون بچه رو مادر،  رینگ یجد -

 به کلش. 

 

@shahregoftegoo



 یماهور چرا نم نمیبب چرخانمیو سر م خندمیم تلخ

اما با دقت  نمیب یاشتباه م کنمی. اول حس مدیآ

. شومیاش م یبد حال یمتوجه  کنمیکه نگاه م یشتریب

شغول حرف زدن بود اما همان کف آرام و سخت م

 ی. نگران سمت بدادینشسته بود و گردنش را فشار م

 : گردمیبرم یب

 

 . یب یب گردمیمن االن برم -

 

 کجا مادر؟  -

 

را هم  نمیجهت نگرانش کنم. دورب یب خواستمینم

 : دارمیبرم

 

@shahregoftegoo



داده برم از اونجا که نشسته هم  امیآقا ماهور پ -

 . رمیچندتاعکس بگ

 

ماهور در چه  ندیب یبه وضوح نم شیچشمها نستمدایم

 : خنددیو م چرخاندیاست، سر م یحال

 

 داده؟ چه تنبله بچم، برو مادر. امیاز اونجا پ -

 

با تمام توانم سمتش  شوم،یم ادهیو پ مییگویم یچشم

جان  یآرام و ب نمیبیم شومیتر که م کینزد دوم،یم

 :دییگویم

 

 قط آروم باش خب؟ ف ام،یو برسونم م یب یب ام،یم -

 

@shahregoftegoo



گردنش متورم شده بود و با دست چپش  یرگها

 . دادیگردنش را فشار م

 

باشه، چشم،  ،امیعشق دلم م امیجونِ ماهور؟ م -

 خدافظ. 

 

اندازد، نگران  یم ریو سرش را ز کندیرا قطع م یگوش

 : رومیجلوتر م

 

 ماهور؟  یِآقا -

 

نگاهم آورد و  یسر باال م دهیو گنگ، خسته و بر جیگ

 یبرا ینبود، انگار نگران ایدن نیا یانگار اصال تو کند،یم

 بلند کرد و برد.  نجایشخص پشت خط او را از ا

 

@shahregoftegoo



 شما؟  دیخوب -

 

 :کشدیدرد ابرو در هم م از

  

 ... یب یب -

 

حالتون خوب  رم،یازتون عکس بگ امیگفتم م -

  ست؟ین

 

 دهدیامانش نم جهیاما انگار سرگ شودیحال بلند م یب

را چنگ  میو بازو خوردیاراده تلوتلو م یب یلیکه خ

اما خودم را نگه  پرمی. مثل برق گرفته ها از جا مزندیم

 سقوط نکند:  یب یب یچشمها یتا جلو دارمیم

 

 اخه؟  شدهیچ -

@shahregoftegoo



 

 : دیگویاز درد م پر

 

 زودتر برگردم تهران. دیبا -
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و  کندیرا باز م شیچشمها دیآ یکه حالش جا م یکم

و نگران  دیآ ی. نفسم باال مکندیرا رها م میباالخره بازو

 : مییگویم

 

حال و  نیا یسابقه  د،یبهتربش کمی دینیبش -

  د؟یداشت

@shahregoftegoo



 

 داشتم!  -

 

 ظاهرش را حفظ کند:  کندیو تالش م ستدیا یم صاف

 

 . میبر -

 

 فتاده؟ ا یتهران اتفاق -

 

 . میبر ستین یزیچ -

 

تودار  یافتم که گفته بود خانوادگ یم یب یحرف ب ادی

نشود. به  تیاذ نیاز ا شتریتا ب کنمیهستند. سکوت م

 : کندیبا دقت نگاهش م یب یب میرسیکه م نیماش

 

@shahregoftegoo



 بود زنگ زد ماهور؟ یک -

  

و با  ستادهیسخت ا دهدیمشت شده اش نشان م دست

 : ندزیجان کندن لبخند م

 

 . یایغر، غر، که چرا نم یدخترت بود، ه -

 

  د؟یمادر؟ عکس گرفت یخوب -

 

 : ندینشیپشت فرمان م سخت

 

 . میریعکس بگ زاشتینه آفتاب نم -

 

@shahregoftegoo



و  نیغمگ یچشمها نهییو من از آ زند،یم استارت

 نهییو از همان آ کندیسر بلند م دم،یدیخسته اش را م

 : کندینگاهم م

 

  د؟یبلد یرانندگ -

 

 یمدل باال نیبودم اما جرات نشستن پشت ماش بلد

مونا نشسته  دیپشت پرا تیآقا را نداشتم، من نها نیا

 بودم: 

 

 بلدم.  -

 

 : کندیو در عقب را باز م شودیم ادهیپ یحرف چیه یب

 

 شده.  نیپلکام سنگ کمیشما من  نیبش -

@shahregoftegoo



 

 : گرددیدلواپس برم یب یب

 

 شده ماهور؟ بابات خوبه؟  یزیچ -

 

 ینکند برا کنم،یهم نگران تر از قبل نگاهش م نم

 افتاده باشد؟  یروزبه خان اتفاق

 

 . به من فشار اورده کمی یخواب یب ،یب یهمه خوبن ب -

 

 :زندیو با خواهش لب م میچشمها یتو زندیزل م و

 

 لطفا.  -

 

@shahregoftegoo



و  ندینش یمن م یو او سر جا شومیم ادهیحرف پ یب

و  نمینش یان مبا مکث پشت فرم بندد،یدر را م

 نهییبا استرس از آ کند،یام را پر م ینیعطرش ب

زده و چشم  یصندل ی. سرش را به پشتکنمینگاهش م

و  رمیگیبسته. با تمام دلشوره و اضطرابم دنده عقب م

. کنمیاندازم و حرکت م یجاده م یرا آرام تو نیماش

 : کندینگران نگاهم م یب یب

 

 .کایمل دهینم یدلم گواه خوب -
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از  میدست و پاها میدیکه رس یب یب یخانه  یجلو

 یحس شده بود، آن قدر آرام رانندگ یشدت استرس ب

 کرده بودم که ماهور همان طور چشم بسته گفته بود: 

 

 . دیگاز بد کا،یخانوم مل دینترس -

 

 تیرعا دیامانت بود و با نیاشم د،ینترس شدیخب نم و

 . کردمیم

 

دلنگران سمت  یب یرا که خاموش کردم ب نیماش

تکان نخورده بود و چشم باز  شیماهور که هنوز از جا

 : گرددینکرده بود برم

 

 ماهور مادر؟  -

 

@shahregoftegoo



و سر بلند  کندیو گنگ و خسته چشم باز م جیگ

 : کندیم

 

  م؟یدیجون؟ رس -

 

و خودش را از  دکشیرا به صورتش م شیدستها

 : کشدیباال م یصندل

 

 شرمنده خوابم برده بود.  -

 

مزخرفم  یادیکه از شانس ز مییبگو یزیچ خواهمیم

هر  یو خب برا دیآ یکوچه سمتمان م چیماهان از پ

من پشت فرمان  دنیشده. با د رید یعکس العمل

و  کند،ینگاه م کند،یمکث م ستد،یا یماهور م نیماش

 نی. چرا اکندیرا پر م شیشمهاتمام چ یخشم آن کی

@shahregoftegoo



تالش  همو من  شودیم ادهیماهور پ شد؟یم یطور

 ظاهرم را حفظ کنم. کنمیم

 

ماهور  د،یآ یو ماهان سمت ماهور م شومیم ادهیپ

و خسته دستش را سمتش دراز  حالیهمان طور ب

 : کندیم

 

 احوال شما ماهان جان؟  -

 

هر نگاهش  یو تو کردیبه من بود، نگاهم م چشمش

 هزار حرف و خط و نشان بود. 

 

  د؟یشما چطور یمرس -

 

 بشه.  ادهیپ یب یتشکر، من کمک کنم ب -

@shahregoftegoo



 

جلو  شیو من با هزار تشو رودیم یب یسمت ب ماهور

 : رومیم

 

 سالم داداش.  -

 

 شهیمن هم گذشتیم نطوریاگر اوضاع هم کنمیم فکر

تا  دادمینسبتا محترم باج م یآقا نیبه ا دیو هر بار با

 نکند:  یزیآبرور یکس یرش قد بدهد و جلوشعو

 

 . برو خونه -

 

 کنم...  یخداحافظ -

 

@shahregoftegoo



چفت شده اش  یدندان ها انیو از م شودیقفل م فکش

 غرد:  یم

 

 . یگفتم گمشو خونه مل -

 

 بردارم.  فمویخب، ک یلیخ -

 

 نیسمت ماش دییبگو یگرید زیچ نکهیاز ا قبل

اخل خانه را د یب یب کردی. ماهور کمک مگردمیبرم

 : مییگویببرد، آرام و زمزمه وار م

 

 یکار گردمیبااجازتون، شب برم رمیم گهیمن د -

 . دمیانجام م یب یداشت ب

 

 . یمرس دیدیزحمت کش یلیخ -

@shahregoftegoo



 

 خداحافظ.  یب ی. بکنمیخواهش م -

 

و من با دست لرزانم  دهدیهم مهربان جوابم را م یب یب

و سمت  رمدایعقب برم یرا از صندل نمیو دورب فیک

 : دیگوی. ماهان تنها مگردمیماهان برم

 

 خدافظ.  -

 

. اش را بشنود  یجواب خداحافظ کندیصبر نم یحت و

و پر از  ردیگیمچ دستم را م میگذریکوچه که م چیاز پ

که فقط  رمیگی. لبم را از درد گاز مکشدیخشونت م

 دیکل میرسینشود. به خانه که م یزیکوچه آبرور یتو

 .دهدیهل م اطیمن را داخل حاندازد و  یم

 

@shahregoftegoo
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 : گردمیسمتش برم یعصب

 

 . دستم و یکند ؟یچه خبرته وحش -

 

االن است  کنمیکه با خودم فکر م کوبدیم یرا طور در

 که از جا کنده شود. 

 

همراهم  شوم،یو وارد خانه م رومیپله ها را باال م یعاص

خودم را به اتاقم برسانم  نکهیو باز قبل از ا دیآ یم

و  گذارمیم نیرا زم نمیو دورب فی. کردیگیمچم را م

 : کنمینگاهش م

@shahregoftegoo



 

 ینجوریبودم بعد ا یکدوم گور یاول بپرس یخواینم -

  ؟یجر بد قهی

 

خودت  نکهیاز ا ،یکنیم نیبه شعورم توه نکهیاز ا -

 ریز یدار نکهیاز ا ،یکنیمن و خر فرض م یول یخر

 . یمل زارمیب یریم یاب

 

تو؟  یگیم یآخه چ ؟یآب ریکدوم ز ن؟یکدوم توه -

 من... 

 

 : زندیداد م یعصب

 

 یبد لمیمشت دروغ تحو هیکه بازم  یبد حیتوض -

هست تو سوار  ینرو وقت یب یخونه ب گمیآره؟ من م

@shahregoftegoo



د  ؟ینیشیم نشیپشت فرمون ماش ؟یشیم نشیماش

 نتونیب یزیفکر نکنم چ یجورآخه گوساله چه 

  ست؟ین

 

گوه نزن به اعصاب  نییپا اریداد نزن ماهان، صداتو ب -

من باباست، خداروشکر  یمن، بهت گفتم همه کاره 

 یسرمه، بدون اجازشم کار یباال شمیزندس سا

 نکردم، پس دست از سر من بردار. 

 

 یزنیگول م یخرک یاداها و عشوه ها نیبابا رو با هم -

جنبه  دونهینم ،یکن یهر غلط دهیت اجازه مکه به

 یپسر چه جور هی یجلو یستیبلد ن دونهینم ،یندار

 ... ایهست  نتونیب یچ یگیمثل ادم م ای،یرفتار کن

 

@shahregoftegoo



 یتو یبمب ساعت کیانگار  ،شدیداشت منفجر م مغزم

تا انفجارش نمانده بود. خسته  یزیمغزم بود که چ

 بودم.  زاریبودم، از دختر بودنم ب ریبودم، دلگ

 

 ا،یدر میو برد یب یب میرفت ست،ین نمونیب یزیچ -

عکس گرفتم ازشون، موقع برگشت هم ماهور خوابش 

 گرفت حالش بدشد من نشستم پشت فرمون. 

 

 : خنددیاز تمسخر م پر

 

  ؟یقدر خوشگل دروغ بگ نیا یگرفت ادی یتو ک -

 

و بوم...  رودیشمارش معکوس م یرو یساعت بمب

 :دشویمنفجر م

 

@shahregoftegoo



هست، اصال  یهمه چ نمونمیب گم،یآره دروغ م -

 به توچه؟ به تو چه ماهان؟  م،یدوست

 

طرف صورتم که انگار سمت چپ  کی زندیم یطور

 شیپاها یجلو نیو همان کف زم شودیصورتم کنده م

. رودیو دلم از حال م کشدیافتد. گوشم سوت م یم

 .رمیگیو فقط با دست صورتم را م بندمیرا م میچشمها

 . نمینش یم نیو همان جا کف زم

 

زل  اینشدم که مثل الش رتیغ یقدر ب نیهنوز ا -

تو رابطم به توچه،  یکیبا  یمن و بگ یچشما یتو یبزن

 نیهم یتو ،یرابطه باش یتو یبا کس یخوریگوه م

 . برمیم خیتا ب خیخودم سرتو ب اط،یح

 

@shahregoftegoo



بزرگ و  یادیز شیحرف بزنم، دستها توانستمینم

 بود.  نیسنگ

 

 یپاتو بزار یتا گورشو گم نکرده حق ندار گمید -

 . رونیب

 

ام سمتش پرت  یجان یرا با تمام ب زیم یرو گلدان

 : زندیو داد م دهدیم یجا خال کنم،یم

 

 . یهووو -

 

 : زنمیو من با بغض داد م شودیخرد م نیزم یرو گلدان

 

 گمیم ادیاشغال، گمشو، بخدا بابا ب رونیبروگمشو ب -

 ! یروان ضیکن مر اهیس روزگار تو

@shahregoftegoo



 

را  نمیو دورب فیام ک جهیو با تمام سرگ شومیم بلند

و  کوبمیدر را م رسانم،یو خودم را به اتاقم م دارمیبرم

. انگشتم شمیتختم آوار م ی. و همانجا روکنمیقفلش م

لبم پاره شده بود و خون  یگوشه  برم،یرا سمت لبم م

 آمد. یم
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 رم،یگیو از لبم عکس م کشمیم رونیهمراهم را ب تلفن

 نمیبیم زد،یریو اشکم م نمیبیم کنم،یو بغض م نمیبیم

خانه اصال  نیا ی. و دختر بودن حداقل توکنمیو دق م

 نداشت!  یطعم خوب

@shahregoftegoo



 

ماهور  امیبفرستم که پ انیک یعکس را برا خواهمیم

 : کنمیبازش م یتار و اشک یا چشمهاب رسد،یم

 

  کا؟یخوبه خانومِ مل یهمه چ -

 

بود، آن برخورد سرد  دهیرا فهم زیبود، همه چ دهیفهم

تا تهش را  دیدیم یو نگاه پر از خشم ماهان را هر کس

 : رفتیم

 

 خوبه!  یهمه چ -

 

اما تو باور نکن. اما خب  سمیتهش بنو خواستیم دلم

 ی ندهیگو یآقا نینبودم و ا یشتریمن دنبال دردسر ب

 نداشت!  میبه من و دردها یچشم قشنگ هم ربط

@shahregoftegoo



 

و حال  یخودش از آن تماس تلفن یهمه مهتر وقت از

 تو هم نگو.  یعنینگفته بود  یزیبدش چ

 

 ماه نگران بود، گفت انگار توپ ماهان پر بود.  یب یب -

 

 بود، یعجب اوضاع مزخرف زنم،یم تلخند

. اشکم را قبل از زیود همه چعجب حال بهم زن ب 

 : کنمیپاک م ختنیر

 

 خوبم نگران نباشه.  دیبگ یب یبه ب -

 

مسخره دروغ  یلی. داشتم خدهدیو جواب نم خواندیم

 . گفتمیم

 

@shahregoftegoo



 انیک یو عکس را برا مییآ یم رونیصفحه چت ب از

پر از عقده، پر از درد،  نه،ی. با حال بد، پر از کفرستمیم

 : یکس یب و یپناه یپر از درد ب

 

  ؟یمن و ببر یایب یخوایهنوزم نم -

 

االن سر کار  انیک کنمیو فکر م خوردینم نیس اممیپ

. خوردیاندازم که زنگ م یتخت م یرا رو یاست. گوش

را پاک  می. اشکها. ماهور بودکنمینکاهش م جیگ

 دی. با ترددارمیلبم برم یو دستمال را از گوشه  کنمیم

 : دهمیجواب م

 

 بله؟  -

 

@shahregoftegoo



 میصدا کردمیم هیگر یگرفته بود، من وقت میصدا

 : شدیگرفته م یادیز

 

ساعت  میباهاتون حرف بزنه، منم ن خوادیم یب یب -

 میزیچ گمیم یمن هر چ ختس،یبهم ر کمی. رمیم گهید

قانع  دیشما خوب گمیم ینشده قانع نشده، هر چ

  گه؟ید دیخوب شه،ینم

 

از  یخالبدِ کیبدِ مطلق بودم،  کیدر حال حاضر  من

 حس: 

 

راحتره تا با هزار ترفند  دیبگ یب یو به ب تیاگه واقع -

که چه  دیو نگران ترش کن دیو پنهون کن یزیازش چ

 خبره شده. 
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 هیباال،  رهیخبر بد نداره، فشارش م تیظرف یب یب -

 بشه نه من طاقت شو دارم نه شما.  شیزیچ

 

 ادیبا ماهور بود اما در حال حاضر من ناحق هم ز حق

 : گفتمیم

 

 ! هیخبر یبهتر از ب یهر خبرِ بد -

 

 . صداتون گرفته -

 

 : کشمینفس م قیعم

 

 . رهیگیم یگاه گه،یصداس د -

 

 : شنومیحالش را م یحوصله و ب یب یخنده  یصدا
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نه من آدم حرف زدنم نه  ،یب یب دمیو م یگوش رمیم -

 شما.

 

 : زنمیم یهم لبخند کمرنگ من

 

با هم حرف  دیله و بدحال، نباحوص یدوتا آدم ب -

و تا ثابت نکنن از هم  زنن،یبزنن، چون فقط جرقه م

 . شنینم الیخیبدبخترن ب

 

 : خنددیم

 

 موافقم.  نویا -
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روزا پشت  نیاما... ا کترهینسبتش با شما نزد یب یب -

 د،یبعد بر دیراحت کن الشویبوده، خ شهیو پناه منه، هم

 . گذرمایبشه ازتون نم شیزیچ

 

 چشم.  -

 

 : زنمیم یکم جان لبخند

 

 بال.  یب -

 

با  شتریروزا ب نیا یب یب ،یب یب دمیو م یگوش -

و از  الشیمنه، خ هیدلخوش یهمه  ،یشماست ول

 بشه...  شیزیچ د،یخودتون راحت کن

 

 : دهدیادامه م خندم،یم کند،یم مکث
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 !شهیم میزیچ هی -
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 خواهرت!  یرو یدست بلند کرد یکرد جایتو ب -

 

 نیزم یچپش رو یمبل و با پا ینشسته بود رو ماهان

 کیرو به  یدرهم، با حال یضرب گرفته بود. با اخمها

 مزخرف!  یادیتوهم ز کیدر اثر  ینابود
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لبم را با انگشت اشاره ام  یهمان طور که گوشه  من

آن  کردمیو فکر م کردمیبابا را نگاه م دادمیمماساژ 

 ست،یناراحت ن ست،ین یاخم ندارد، عصب دیطور که با

من  یدلخوش یجمله اش را هم برا کی نیهم دیو شا

 گفته بود: 

 

پسره همه جا  نیبا ا یدیبهش اجازه م یشما وقت -

 نه،یبش نشیبره، پشت ماش ایبره، سرکارش بره، در

 گمیمن که داداششم م ه،ریفرت فرت ازش عکس بگ

 ! هیبه حال بق یهست، وا یزیچ هیحتما 

 

 : کنمینفرت نگاهش م با

 

من  ستن،یهم واسه من مهم ن هیبق ،یضیتو مر -

مردم فکر بد در موردم نکنن  نکهیبخاطر ا تونمینم
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خونه حبس کنم، البته که اگه حبسم کنم  یخودم و تو

ه از داره ک یرادیا هیدخترشون  گنیمردم م نیهم

 . ادینم رونیخونه ب

 

 بابا؟ فقط زبون داره دومتر.  ینیبیم -

 

 یپدر و پسر کنمیو من فکر م چرخاندیسمتم سر م بابا

هستند  دهیهم عق گریکدیبا اختالف کم با  بایکه تقر

متفاوت است را چه طور  تشانیریمد ی وهیفقط ش

 قانع کنم که اشتباه نکردم؟  خواهمیم

 

 برگرد؟  ریعکسارو بگمگه من نگفتم برو  -

 

 یلیتلخ، خ یلیخ خندم،یکه تلخ م ستیخودم ن دست

 زهردار: 
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 م،یخاله نذاشت، گفت با هم برگرد ام،یخواستم ب -

پشت  نمیبعدم حال آقا ماهور بد شد گفت من بش

مرد نامحرم نشستنم  هی نیفرمون، پشت فرمون ماش

 گناهه؟ 

 

 : زندیباز داد م یعصب ماهان

 

چه  ستین نتونیب یزین نفهم، اگه چدِ آخه زبو -

با وجود  یچه طور د؟یقدر با هم راحت شد نیا یطور

محل  یبر گهیدفتر کار آقا به شما م یعکاس تو هی

با همون  شهیم یوقت یچه طور ؟یریکارش عکس بگ

 شتریمزخرف تو بهتر و ب نیمدل باالش از دورب یگوش

که  دنبالشون یریتو م رهیاز خودش و ننش عکس بگ

  ؟یفرض کرد یمارو چ ؟یریمثال عکس بگ
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آدم فاقد عقل و  کیمن تو را  مییبگو خواستیم دلم

توهم  کیدارد و  جایشعور فرض کردم که فقط تعصب ب

 مسخره! 

 

 . کایحق با ماهانِ مل -

 

از احساسش  یصورت خال یناباورم رو یچشمها

 الیچه با خ خورد،یتکان نم میمردمک ها ماند،یم

گوش بابا گفته بودم پسرت مرا  خیم و بخوش رفته بود

سرش خراب  یخانه را رو نیاالن هم کردمیزده! فکر م

 بودم! الی. من چقدر خوش خکندیم

 

کار  چیچون من ه ستیبابا، ن ستیحق با ماهان ن -

هزارتا  یکیکوچ زیاز هر چ تونمینکردم، منم م ییخطا
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همه  شهینم لیدل نی. اما اتوننیهمه م ارم،یحرف درب

 یچیمن و اون آقا ه نیاون حرفا درست باشه. ب ی

 . ستیواقعا ن ست،ین

 

 : کندیپر از خشونت نگاهم م ماهان

 

جور  کیهزار و  شهیم میاره خب، پشت هر داستان -

  شه؟یحرف زد و دروغ گفت نم

 

 : دیگویکالفه م بابا

 

 

 ،یکنیحواس تو جمع م شتریبه بعد ب نیاز ا ه،یکاف -

از اعتماد من  دوارمیو واقعا ام ،یکنیبهتر رفتار م
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 نتونیب یزیو به قول ماهان چ یسواستفاده نکرده باش

 !کایمل نهیکه خط قرمز من هم یدونینباشه، م
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من که دائم کنترل  زد؟یاز کدام اعتماد حرف م اعتماد؟

آب خوردن هم  ین که برام شدم،یقضاوت م شدم،یم

احترام حرف  ایاز کدام اعتماد  قایدق گرفتم،یاجازه م

 ! زد؟یم

 

 یراحت نیکه من خوردمم به هم یا یلیس ی هیقض -

 رفع و رجوع شد نه؟ 
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 : میچشمها یتو زندیبا توپ پر زل م ماهان

 

و بچه  یگند بزن یبخوا ،یچک خورد هیکه،  ینمرد -

 ! یخوریبازم م یبدو پشتش شعار  یاریدرب یباز

 

 ! یعوض یدست رو من بلند کن گهید یکنیتو غلط م -

 

 : کندیبابا دل شکسته ام را خرد م ادیفر یصدا و

 

 کنهیم میکار زنهیم میماهان اگه حرف کا،یبسه مل -

و  یزبون دراز یبجا خواد،یصالح تو م نکهیواسه ا

 . دیبار بگو چشم، بگو ببخش هی یگردن کش

 

با تاسف و هزار  کنم،یرا فراموش مکنار لبم  درد

از  یبحث کردند با بعض کنم،یحسرت نگاهشان م
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که تالش بود  نیمثل ا کرد،یآدمها فقط خسته ات م

بود،  دهیفا ینبود، ب یشدن ،یسنگ بکوب یتو خیم یکن

 آمده بودم.  ایدن نجایا یمن اشتباه دیشا

 

 ینکردم که بابتش شرمنده باشم، کار یمن کار -

 دیکه بخاطرش چک بخورم، من و قبول ندارنکردم 

از همون در و  د،یاز ماهور بپرس د،یاز ماهرخ بپرس دیبر

 . دیبپرس هیهمسا

 

 کنمیمن باور م یرفتار خودت عکس حرفاته، ول -

تو اون قدر  دونمیچون م ست،یتو و ماهور ن نیب یزیچ

 تونهیروابط چه اندازه م نجوریا یکه بفهم یبزرگ شد

 . کنه یمن و عصبان

 

 : گرددیماهان برم سمت
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 ماهان، من مرده بودم مگه؟  شیزدیم دیتو هم نبا -

 

 عجب بابا عجب.  -

 

درک  نجای. ارومیو سمت اتاقم م شومیحرف بلند م یب

دور افتاده افتاده  ی رهیجز کی ی. انگار تویشدینم

 . شناختمیرا نم چکسیرا نداشتم و ه چکسیبودم که ه

 

 ییجا یاگر روز کنمیو فکر م نمینشیتخت م ی لبه

زبانم دراز  ینطوریرا بفهمند باز من هم انیک ی هیقض

 کنم؟  یاز خودم دفاع توانمیاست و م

 

فرصت دفاع کردن ندارد  گذارند،ینه م توانمی... نه منه

 ! ییآبرو یب
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خانواده بند  کی یآبرو میاگر ما دخترها نبود دانمینم

 اصال. نداشتند  ییآبرو یچه بود؟ قطعا ب

 

 یهر خانواده هر کار یپسرها دیآ یم ادمیکه  ییتاجا

پسر است، اشکال  گفتندیپشت بندش م کردندیم

 کرده!  یعقل یکرده، ب یندارد، جوان

 

پشت سرشان،  یامان از دخترها، امان از حرفها اما

آدمها  انیم نجای،ایانصاف یب ض،یهمه تبع نیامان از ا

 نه!  یاما زندگ دینفس کش شدیم

 

 هرگز!  دنیعاشق شد اما داشتن و رس شدیم
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 ،یعاشق نشو ،یدست از پا خطا نکن یعنیبودن  دختر

 ییآبرو ییتا نکند جا ،ینپوش یرنگ رنگ ،یبلند نخند

 لکه دارشود. 

 

که پدرش  یبود که با کس یخوب هم حتما دختر دختر

 ازدواج کند و ... تمام. دیگویم
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 دیامن و پر از ام یرفته بود و رفتن من به خانه  ماهور

بودم  دهیراحتر شد. رفته بود و من هنوز نفهم یب یب

@shahregoftegoo



که آن طور  دیچه شن ایعجله رفت و لب در نیچرا با ا

 ! ختیفرور

 

باران  یجنگل ها یدور و پرت، تو یجا کی ان،یک کنار

بابا صادق  یو من فکرم به حرفها میبودخورده نشسته 

بود و  شانیو ماهان بود. تمام حواسم به خط قرمزها

 لذت ببرم. انیاز وجود ک توانستمیدرست نم

  

قبل از  دمیترسیم دم،یترسیبود که من م نیا قتشیحق

لو  زیشود همه چ یجد انیمن و ک نیب زیهمه چ نکهیا

 . میریبرود و جفتمان آرزو به دل بم

 

 خانوم؟  یواست کجاست ملح -
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بود، من بابت کار نکرده و  میها یبدبخت یپ حواسم

بودم،  دهینداشته چک خورده بودم، حرف شن یرابطه 

را  انیمن و ک یبودم، حاال اگر کس دهیبلند شن یصدا

  شد؟یواقعا چه م شد؟یچه م دیدیبا هم م

 

 . انیشه ک یرابطه جد نیزودتر ا خوادیمن دلم م -

 

 زیچ چیبود و ه زینگاهش همه چ یتو کند،یم نگاهم

 نبود! 

 

ازدواج و  یدونیاما خودت خوب م خواد،یمنم دلم م -

 ییحداقل ها هی خواد،یم زایچ یلیمشترک خ یزندگ

 . کایباشه مل دیبا
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را کج و  شیو آدمها ایتمام دن شبیچرا از د دانمینم

 . دیشده بودم و ناام نیچرا بدب دانمی. نمدمیدیکوله م

 

برادر و  یچرا نشستم و با خودم فکر کردم وقت دانمینم

 یاعتماد کرد انیچه شد که به ک ستنیپدرت پشتت ن

است و  یگاه محکم هیحتما و قطعا تک یو فکر کرد

 هست؟  اهاتیآنجا که رو بردیو م ردیگیدست تورا م

 

  ان؟یازدواجه ک یدوست نیتو واقعا هدفت از ا -

 

 یتو یبستن خورد،ی. جا مدکنیو ناباور نگاهم م متعجب

طلبکارانه  یلیو خ کندیپرت م لونینا یدستش را تو

 و سوالم:  شیپر از تشو یچشمها یتو زندیزل م

 

 حرفه؟  نیا دنیاالن وقت پرس -
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 سوال شده برام.  -

 

اون داداش عقب مونده و  هیشب یگیم ؟یتو چته مل -

 ای ،یباش یخوایاما نم یهست ،یهست یول یستیاملت ن

بلد  یچیتو ه ،یستین ینشون بد یخوایاقل مال

بکر  نیرابطه، گفتم عاشق هم یتو یو اومد یستین

تو دست  یدستت و بزار یدیترسیم یبودنتم، اوال حت

قرار فقط  یتگف رسرتیخ یکرد شرفتیمن، بعد که پ

 یبه لبم گفت یبعد که جون منورسوند ،یعموم یجاها

ر اومدم کنا نایا یخونت، من با همه  امیم یاوک

بعد حاال  دم؟ینرقص دمیبه هر سازت رقص ومدم؟ین

  ه؟یواقعا قصدم چ یگیم

 

 : مییگویو شرمنده م ریبه ز سر

@shahregoftegoo



 

 . دینداشتم ببخش یمنظور -

 

زل  کند،یوسرم را بلند م زندیچانه ام م ریز دست

 به زخم کنار لبم:  زندیم

 

 دستشو، فقط به وقتش.  شکونمیم -

 

و او هم بغلم  گذارمیش مشانه ا یام را رو یشانیپ

را داده  انیک میتمام نداشته ها یخدا جا دیشا کند،یم

با داشتنش  توانستمیبود که م یدیتنها ام نیبود. ا

 زنده بمانم.
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را که  ایلب در ینشسته بودم و عکس ها یب یب کنار

. با همان دادمیور فرستاده بودم را نشانش مماه یبرا

به فرم صورت گرد و  ادیز یلیاش که خ یمشک نکیع

. نگاه کردیم فیو ک کردینگاه م قیآمد دق یتپلش م

خوب  یب یو من با ب کردی. نگاه مبردیولذت م کردیم

دو جنس مخالف  عشقبودم که عشق صرفا  دهیفهم

شته باشند وصال و ازدواج گذا یکه از قضا قرار برا

 ! شودیخالصه نم

 

عشق را  نیعاشق ماهور بود، و من ا غیدر ی، ب یب یب

ماهور  ریعکس ها و تصو یهنگام تماشا شیاز چشمها

 . دمیدیم
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 اسپند دود کنم واسه بچم.  هیبلندشم  -

 

بار چندم عکس ها را نگاه  یبرا دانمیو نم خندم،یم

ها  که آن قدر غرق عکس کنمیو خدا را شکر م کندیم

 . دهیاست که هنوز زخم کنار لبم را ند

 

 وارید نیچاپ کنن من بزنم به ا یدیعکس و م نیا -

 مون و.  ییعکس سه تا نیا کا؟یمل

 

 نینداشتم اما اگر بابا صادق و ماهان پا به ا یمشکل من

 دندیدیم وارید ی نهیو عکس را س گذاشتندیخانه م

 ! گرفتیحتما تمام توهماتشان هم جان م

 

 خوشگلتره ها.  دیهست ییکه دوتا یکی نیا -
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 پس؟  یخودت چ -

 

حجم از  نیبه صورت مهربانش، به ا زنم،یم لبخند

 : دیکشینفس م شیچشمها یعشق که تو

 

 ارمیاونو م ه،یاز خودم گرفتم عال یعکس تک دونهی -

 روبه روت، خوبه؟  یواریکنار اون ساعت د زنمیم

 

  کا؟یآره مادر، من نمازم و خوندم مل -

 

التماسش کنم  خواستیدلم م کنم،ینگاهش م نگران

ها و دردها را فراموش  یجز بد زیچ چیفراموش نکن، ه

 نکن. 

 

 . دیاالن خوند نیهم یب یب -
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 دلم شور افتاده.  ن؟یمه یزنیزنگ م هی -

 

 بخاطر روزبه خان؟  -

 

را از چشم  نکشیو ع کندیدردناکش را دراز م یپاها

 : داردیبرم

 

که ماهور با اون حال و عجله رفت  روزمیمادر، دآره  -

 دلم آشوب شد اصال. 

 

خانه شان را که بارها  یو شماره  دارمیرا برم تلفن

 دهیسع یبعد از چند بوق صدا رم،یگیگرفته بودم را م

 : شنومیرا م
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 !؟ دییبفرما -

 

 . کامیشما، مل یجان سالم، خوب دهیسع -

 

  جونم؟ د؟یجون، خوب کایسالم مل -

 

 : کنمینگاه م یب ینگران ب یچهره  به

 

 خانم هستن؟  نیمه -

 

 یو با لحن ناراحت کشدیو کش دار م قیعم نفس

 : دیگویم
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 یبستر ستن،یچند روزه روزبه خان خوب ن هیواال  -

پاشون  هیخانم و ماهور خان  نیکه مه نهیشدن، ا

 . مارستانیپاشون ب هی نجاسیا

 

نرسد،  یب یبه ب شیدانکرده ص ییتا خدا شومیم بلند

 :زنمیلبخند م یتصنع یلیو خ زنمیقدم م
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 . من مشغوله یهم خوبه ممنون، با گوش یب یب -

 

  شتونه؟یپ یب یجان؟ ب کایمل -
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 : زنمیآرام پچ م یلیخ

 

 روزبه خان؟  شدنیچ -

 

خدا  یو عکساش اومد، بنده  شیاجواب آزم روزید -

 دیکبدش زده، با یاز اون غده ها تو گهید یکیباز 

نکرده سرطان بدنش و پر  ییشن تا خدا یدرمان یمیش

 نکنه. 

 

خانم به  نیاحتماال از طرف مه ایکه لب در یخبر پس

 ادیز یلی. حق داشت، خبود نیهم دیگوش ماهور رس

 هم حق داشت. 

 

همراهشون تماش  ی باشه پس من با شماره -

 .خدانگهدار. رمیگیم

@shahregoftegoo



 

 یگفتما، به ب یزیخانم نفهمن من چ نیتوروخدا مه -

 خدانگهدار.  د،یهم نگ یب

 

و در مقابل نگاه منتظر و نگران  کنمیرا قطع م تماس

 : زنمیلبخند م یب یب

 

 . یب یخونه نبود دخترتون ب -

 

و دفترچه تلفن را از  نمینش یتخت م یلبه  کنارش

 نیهمراه مه ی. شماره کشمیم رونیکنار تختش ب زیم

 : رمیگیو شماره اش را م کنمیم دایخانم را پ

 

  ده؟یسع گفتیم یچ -
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 ! هیکال دختر پرحرف کرد،یحال و احوال م -

 

. شودیاما دل من هم آشوب م خندمیم یهم زورک باز

طول  یلی.  خیدار ضیسخت بود هم مر یضیهم مر

 را بشنوم:  نیحال مه یگرفته و ب یتا صدا کشدیم

 

  ؟یی؟شمایب یب -

 

 رم،یگیم یب یرا سمت ب یحرف زدن نداشتم، گوش دل

 : چسباندیرا به گوشش م یگوش یب یب

 

  زدلم؟یعز یسالم مادر ، خوب -

 

 شوم،یو بلند م دارمیتخت برم یهمراهم را از رو تلفن

 نیا دیتا شا کشمینفس م قیعم روم،یم اطیسمت ح

@shahregoftegoo



حق داشت حرف  یو ببرم، ماهور حت حال بد را بشورم

 یکه حت زندیم نتیزم یاز دردها طور ینزند. بعض

 .یدر موردش حرف بزن چرخدیزبانت نم

 

از طرف  یصوت لیفا کی کنمیرا که باز م یگوش قفل

را باز  امشیو پ شومیوارد تلگرام م رسد،یماهور م

 : رسدیاش م یبعد امیپ شودیدانلود که م کنم،یم

 

 یلیناقابل، خ یلیجبران، خ یمن براهنر  نمیا -

 . دیبپسند دوارمیناجور، ام یلیحال خ یتو ،ییهوی

 

حال پدرش را  خواستی. دلم مزنمیم یکمرنگ لبخند

 . شودیدردسر م شیگفته بود برا دهیبپرسم اما خب سع

 

  بندمیو چشم م کنمیرا پخش م شیصدا
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که از  ی. تنها کاریکنینم یزندگ شتریب کباریتو "

 . یباش یکه هر روز آدم قشنگ نهیا ادیستت بر مد

 

خوب  یآدمها قسمت ها یباش یآدم خوب یوقت

 .دنیوجودشون رو بهت نشون م

از  کیقسمت کوچ کی یها، خوب یفقط بعض 

تمام وجودشون رو  یها خوب یوجودشونه و بعض

 گرفته. 

هاشون تموم شده.  یتو خوب یکه برا رنیم یوقت آدمها

. همون روز دیآدمها رو فهم یخوب ی اندازه شدیکاش م

 اول.
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اما  ش،یحرفها تیاز واقع ختیریو دلم فرو م دمیشنیم

خوب  گریوقت بود که د یلیبود من خ نیا قتیحق

نبودم، من بابا صادق را دور زده بودم، ماهان را با تمام 

 یبودم و ادا انیدور زده بودم. من با ک ام ییپرو

 آوردم. یرا هم در م دهیآفتاب و مهتاب ند یدخترها

 

پا به  یدوست بودم و حت یوقت بود با پسر یلیخ من

 شیماهان از شکها یخانه اش گذاشته بودم و وقت

 . زدمیرا به او م ماریتمام برچسب ب ییبا پرو زدیحرف م
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. دانمین و بابا را نمماها ایوسط من مقصر بودم  نیا

قبل از  یکایوقت بود آن مل یلیمن خ دانمیفقط م

 نبودم. انیک

 

خانم  نیآمد، و حتما مه یم یب یصحبت ب یصدا هنوز

 تا نگرانش کند.  دیگویرا نم قتیفاصله حق نیاز ا

 

 : زنمیو آرام لب م گذارمیبلندگو م یرا رو دستم

 

هم متن هم صداتون  د،یقدر هنرمند نیممنون که ا -

 بود.  یتون عال یانتخاب

 

 کیدر جوابم فقط  ند،یرا بب سمیتا و کشدیم طول

 . شودیم نیو آفال گذاردیقلب م
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نگران تر از  یب یب گردم،یو به خانه برم شومیم بلند

 را به گوشش چسبانده:  یقلب گوش

 

  ن؟یروزبه خوبه مه -

 

درد به مراتب  یخبر یب کنمیو فکر م رومیم جلو

 کشنده بود.  یادیست از خبر بد. انتظار زا یبدتر

 

زنگ به من  هیبگو  شیدیباشه مادر، پس هر وقت د -

 بزنه. 

 

 : رمیگیرا از دستش م یو من گوش کندیم یخداحافط

 

  د؟یپس چرا هنوز نگران -
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دستش که سمت لبم  کند،ینگاهم م یشتریدقت ب با

 : دیباالخره فهم م،ییگویم یآخ آرام دیآ یم

 

  شده؟یچلبت  -

 

 زده.  یزیچ یالبد تبخال شده؟یچ -

 

 تبخاله؟  نیا ،یمل یگفتیتو که به من دروغ نم -

 

و صورت مثل برگ گلش را  شومیخم م ،زنمیم لبخند

 : بوسمیم

 

مزه بود، قرصاتون و  یب یخواهر برادر یدعوا هی -

  ارم؟یب
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زنگ  هینداره،  دهیفا چونمیماهان و بپ نیگوش ا دیبا -

 گن،یبه من نم نایشده ا یزیچ هی ؟یزنیرم مبه ماهو

 حال بود.  یب نمیمه یصدا

 

 نیبود، معموال به ا یزیزن به شدت باهوش و ت یب یب

 دورش زد.  شدیها نم یراحت

 

 باشن آخه.  ییجا یاالن سرکار دیشا -

 

 . دهیمن و جواب م یتلفنا -

 

ماهور  ی دارم،شمارهیرا برم یو گوش مییگویم یچشم

 کی شنوم،یرا م شیو بعد از چند بوق صدا مریگیرا م

 خسته و پر از خش:  تینها یب یصدا
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 . ایماهرخ دن نیسالم بر خوشگلتر -

 

 : رمیگیم یب یرا سمت ب یو گوش زنمیم لبخند

 

  زدلم؟یعز یسالم مادر، خوب -

 

 خوبم، جون دلم؟  -

 

 یکه صداش در نم نمیمه ،یتو که با اون حال رفت -

  شده؟یچ یگیاومد، چرا نم

 

کوله  یرا تو نمیدورب شنوم،یماهور را نم یصدا گرید

 شنوم،یرا م یب یب یخنده  یکه صدا دهمیام جا م

را تمام کند.  یب یب یها یماهور بلد بود چه طور نگران

 را بلد بود. یب یماهور ب
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  ؟یگوشت و تو مثل بز نگاش کرد ید تواون ز -

 

و خودم هم  گذارمیم نیزم یرا مقابلمان رو وهیم سبد

 : نمینشیکنارش م

 

 باز.  یکنیشر درست م نمیآروم بابا مونا، بب -

 

 : ردیگیدهانش م یو جلو کندیرا مشت م دستش
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مثل  نمیگوشش بعد ا یعه عه، گوساله زده تو -

 . اقشعر زده اومده ات یهند یلمایف

 

 : خندمیحوصله م یب

 

 پس؟  کردمیم کاریچ -

 

 ،یگاز ،یناخون ،یفحش ،یدفاع ،یکندیقبر من و م -

  ؟یچیبه ه یچیه

 

تر  قیقلبم عم یغم مبهم تو کی انیام م خنده

 : شودیم

 

اونو پرت کردم  رونیاون ب میگلدون داشت هیچرا  -

 . شدیم شیزیچ هینداده بود  یسمتش، جا خال
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 : زندیم یو گاز پر حرص داردیسبد را برم یتو اریخ

 

واال اگه  گهیداشته باشه د نیبرادر مثل ا هیادم  -

 دشمن بخواد. 

 

 نمیولش کن ماهان و، موهات و باز کن رنگ شو بب -

 قشنگ. 

 

 . یو اهلش یذوق دار یلینه که خ -

 

و شروع به پوست  دارمیسبد را برم یتو پرتقال

 : کنمیگرفتنش م

 

 رم، اجازه شو ندارم. ذوقشو دا -
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 . نکبت خوادیانگار مدرسس که اجازه م -

 

تلخ، مونا آدم راحت و  یلیخ یخنده  کی خندم،یم

خودش  نکهیا یبه قدرتش برا شهیبود، و من هم یآزاد

 .خوردمیباشد غبطه م

 

بلند و لختش  یموها نییپا کند،یرا باز م شیموها کش

 : مکنیکرده بود. با ذوق نگاهش م یرا شراب

 

 خوشگله. یلیخ -

 

به خودت، به  ت،یتنوع بده به زندگ کمیتوهم  -

 ناخونات.  ایبه اون ابروهات مثال،  ختت،یر
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چه  ینیبیم یول کن جان جدت مونا، خوبه دار -

 خبره. 

 

 : زندیپچ م ارام

 

  ؟یریم انیک یهمچنان خونه  -

 

 آره.  -

 

 هیاول یایقربون صدقه و لوس باز یهنوز سر خونه  -

  د؟یهست ی

 

 : گذارمیدهانم م یپر پرتقال را تو کی

 

 هم داره؟  هیمگه بق -
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 : کندیو پاهاش را دراز م خنددیم

 

 محاله نداشته باشه.  -

 

 : کنمیو انکارش م خندمیاما م شودیم یدلم خال ته

 

 نداشته. هیرفتم، بق یلیخ -
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 : کندیدستش را سمتم پرت م یتو اریخ ته
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 اخه مگه؟  شهیم ست،یمرد ن کهینکنه مرت -

 

 . دونهیگمشو کم چرند بگو، اون خط قرمز من و م -

 

 : داردیرا برم نمیدورب زیم یو از رو شودیم خم

 

درصد  90 شه؟یمگه رابطه هم خط قرمز محسوب م -

 . گهید نهیهدفش هم ایدوست

 

 دف واسه بعد از ازدواجه. ه نیا -

 

نگاهم کند  نکهیو بدون ا کندیرا روشن م نیدورب

 : دییگویم

 

 باشه واسه بعد ازدواج خب.  شیبق گنیم اشونمیلیخ -
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پاک  یرا با دستمال کاغذ میو دستها خندمیهم م من

 یعکس ماهور تو ی رهیخ نم،ینش یکنارش م کنم،یم

 مانده: ویهمان استود

  

 جشیدرسته؟ دارم پ گهیون ماهورِ دهم گرهیج نیا -

 .بایالمصب، همم دخترن تقر ادنیو، فالوراشم ز

 

  ه؟یزهرمار، تو معلومه خالصه کراشت ک -

 

که چشم  یعکس یو رو کندیها را با خنده رد م عکس

 : کندیزوم م شیچشمها یرو کند،یبسته مکث م

 

 گه؟یکار د ای زنهیجون بابا مژه هاشو، فرمژه م -
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را  نیدورب رد،یگیفرمژه خنده ام م ی هیقض یراداوی با

 : کندیو با تعجب نگاهم م کندیرها م میپاها یرو

 

محل کار  یبر یاجازه داشت یتو چه جور ،یمل نمیبب -

 بابا؟  نیا

 

 یسخت، ماهور به بابا گفته بود بابا هم تو یلیخ -

 مونده بود.  یستیرودربا

 

 البد بعدم ماهان از خجالتت در اومد.  -

 

 : کنمیرا مرتب م میها یچتر

 

و  یهمه چ نهیکال استاد ابود،ماهان  یآره، جات خال -

 . بکشه رونیاز دماغت ب
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دقت  یمن هر چ یول ،یخودته بهش رو داد ریتقص -

 نویسرتره، بنظرم مخ ا یلیخ انیماهور از ک نیا کنمیم

 بزن. 

 

 و دوست دارم. انیمن ک ونه،یخفه شو د -

  

 : بنددیدستش م یجدد با کش تورا م شیموها

 

 یزایچ یلیبنظرم جز دوست داشتن خ ،یمل یدونیم -

 ندهیآ کنهیکه کمک م ییزایوجود داره،چ گمیمهم د

 اون دوست داشتن موندگار باشه. 

 

 : دییگویو مهربان م کندیم نگاهم
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بشه، بنظرم تو  تیصبرانه منتظرم عروس یمن ب -

 . یشیم ایعروس دن نیو خنگ تر نیساده تر

 

 .ماهان زنده بمونم نیاگه از دست ا -

  

چه اندازه دلم  دانمیاما فقط من م میخندیم جفتمان

 تلخ!  یشوخ نیاز ا ردیگیم

 

بد و  یلیخ نیندارم، و ا یجان تیامن کردمیم حس

 .ادیز یلیترسناک بود، خ
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رد  یطرف شالم را از پشت گردنم به صورت ضربدر دو

. شستمیرا م یب یب یخانه  اطیکرده بودم، داشتم ح

و با  شستیام را م یخستگ اسی ینم خاک و گلها یبو

 . بردیخودش م

 

عکس گرفته  ایماهور آمده بود و لب در یاز وقت بایتقر

سر زدن  یکه ماهور برا شدیم یماه کیتا االن  میبود

و تلگرام  نستاگرامیهم در ا ادیبود و ز امدهین یب یبه ب

روزبه  ریدرگ دانستمینداشت. و خب من م تیهم فعال

را  یب یب یو ناراحت یحوصلگ یخان است. اما ب

 ریاما دلگ اوردیخودش ب یبه رو خواستی. نمدمیفهمیم

بود و نگران. توقعش از ماهور باال رفته بود و ماهور هم 

 3از  شتریب دانستمیکه م ییجابدعادتش کرده، تا آن

 رفت و آمدش.  دیکشیهفته طول نم
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 دهمیباغچه را هم آب م شودیکه تمام م اطیح شستن

باغچه  ی. شلنگ را تودیآ یکه زنگ در به صدا در م

حتما ماهان است که دمنوش  کنمیو فکر م کنمیرها م

 .رومیو سمت در م کشمیم نییها را آورده. مانتوام را پا

 

 یکه رو نمیب یرا م یب یب یچشم اتفاق ی گوشه از

نشسته و خودش را به پنجره رسانده. منتظر  لچراشیو

. ماهور ردیگیآتش م شیبود. منتظر ماهور بود. دلم برا

. گفته بود دییاینتواند زود ب دیبار شا نیگفته بود ا

پشت تلفن  شیچند روز پ نیگرفتار است، هم

بگو و  شیصدا یکرده بود. با تمام خستگ یعذرخواه

چشمش به در بود و تمام  یب یبخند کرده بود. اما ب

 به ماهور.  دشیام
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که باز  ستمیا یعقب تر م یو خودم کم کنمیرا باز م در

 . یدر آمد یسر و وضع جلو نیماهان غر نزند چرا با ا

 

 : ستمیا یو خودم پشت در م برمیجلو م دست

 

 بده من.  -

 

وزنش را حس  یو وقت خوردیم یبه بند پارچه ا دستم

 دنیو با د کشمیزود دستم را عقب م یلیخ کنمیم

جلو  خواهمی. مخورمیدستم جا م یتو یساک مشک

 : بنددیو در را هم م شودیبروم که ماهور وارد خانه م

 

 . کایسالم خانومِ مل -
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و  ختهینبود. بهم ر شیماه پ کیابدا آن ماهور  صورتش

د و انگار حوصله بلند شده بو شیها شیخسته بود. ر

انگار هزار  شیاصالح کردن هم نداشت. چشمها ی

 سال بود بسته نشده. 

 

فکر کردم ماهانِ، قرار بود  خوام،یسالم، معذرت م -

 . یب یب یبرا ارهیدمنوش ب

 

. سر و وضعم افتضاح بود، زندیو لبخند م کندیم نگاهم

شلوارم را باال زده بودم، شالم به مزخرف  یپاچه ها

و  میافتد. پاها یکل ممکن داشت از سرم مش نیتر

 بود.  سیباال زده ام  خ یها نیآست

 

 . امیمن م یب یب شیپ دیشما بر -
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و دست مشت شده  گرددیسمت پنجره برم نگاهش

. از زندیلبخند م یب ی. بخوردیقلبش م یاش دوبار رو

 . دیرا د شیچشمها یبرق تو شدیفاصله هم م نیهم

 

 دهیکفشا برم به گند کش نیا د،بایو شست اطیح -

 . شهیم

 

دستم را به دست  یبود. ساک تو زیبه همه چ حواسش

 : مییگویو م دهمیم گرمید

 

 . ارمیم ییاالن واستون دمپا -

 

 یو پاچه ها شومیدستپاچه قبل از رفتن خم م یلیخ و

نگاه  ستمیا ی. صاف که مکشمیم نییشلوارم را پا

پله ها را باال افتم و  ی. راه منمیب یخندانش را م
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 کی یو از جاکفش گذارمی. ساک را داخل خانه مرومیم

. سمت ماهور کشمیم رونیمردانه ب ییجفت دمپا

سر و  کنمیو در همان فاصله تالش م گردمیبرم

 نییلباسم را پا نیوضعمان را سر و سامان دهم. آست

 شیپاها یها را جلو ییدمپا رسمیو به او که م کشمیم

 شیرا از پاها شیو کفش ها ندکی. تشکر مگذارمیم

و کفش ها را هم  پوشدیرا م یی. دمپاکشدیم رونیب

 .ردیگیدستش م یتو
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. از پشت کنمیشالم را مرتب م شودیخانه که م وارد

. کندیرا محکم بغلم م یب یب نمیبیهمان پنجره م
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. شلنگ را بندمیآب را م ریو ش کشمینفس م قیعم

زودتر  دی. باشومیو وارد خانه م کنمیهم جمع م

 . ردیشکل بگ یگریتوهم د نکهیقبل از ا رفتمیم

 

 بچه؟  شهیدلتنگ م یب یب ینگفت -

 

را هم مقابلش  یب یب لچریتخت و و یبود لبه  نشسته

 بود:  دهیکش

 

 من شرمندم، گرفتار بودم خدا شاهده.  -

 

 یب یو ب چرخدیسر جفتشان سمتم م رومیکه م جلوتر

 : دیگویم
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اگه نبود  یمل نیمادر دستت درد نکنه، هم یرشیپ -

 من دق کرده بودم. 

 

 : کندیاخم م یتصنع ماهور

 

 عه خدا نکنه، چقدرم ناز داره ماهرخ خانوم.  -

 

 ییرایتا قبل از رفتن بساط پذ رومیآشپزخانه م سمت

را  یچا یو فنجان ها ارمدیرا برم ینیرا جور کنم، س

که تلفن  رودیم یدستم سمت قور گذارم،یآن م یتو

و  کشمیم رونیب بمیرا ج ی. گوشخوردیهمراهم زنگ م

 : دهمیجواب م انیاسم ک دنیبا د

 

  ؟یخوب زمیسالم عز -
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 یو فنجان ها را از چا دارمیرا با شانه ام نگه م یگوش

 : کنمیپر م

 

 خانوم؟  یمل یچطور -

 

 تو؟  یهستم، سرکار یب یب شیپ خوبم، -

 

 هی ،یبد یماچ هی یاینه، برگشتم خونه، منتظرم ب -

 بره که بره.  میخستگ ،یبزن یحرف هی ،یبد یبغل

 

 :زنمیزده لبخند م خجالت

  

 اونجا بودم.  روزیمن که د ا،یکنیم تیاذ -

 

  شه؟یگناه م یایبازم ب -
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 هفت شبِ.  کیوقته... ساعت نزد ریآخه د -

 

کوتاه و مردانه گم  یسرفه ا یصدا انیم بشجوا

 . نمیبیو ماهور را م گردمی. هول شده برمشودیم

 

 ترسوندمتون؟  -

 

 شیمعموال. از چهره و چشمها دیرسیبدموقع م شهیهم

 نه.  ایشده  یزیچ یمتوجه  دیفهم شدینم

 

 . کمی -

 

را  یچا ینیو س کنمیقطع م یخداحافظ یتماس را ب و

 : زندیم ید کمرنگ. لبخنرمیگیسمتش م
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 بهتره انگار.  یچا یاومدم آب بخورم ول -

 

نفس کالفه  رودیم رونیو از آشپزخانه که ب گرددیبرم

 :سمینویم انیک یو برا کنمیام را فوت م

  

 . دمیم امیصحبت کنم، بعد بهت پ شهینم -

 

و بشقاب  وهیو ظرف م دهمیسر م بمیج یو تو یگوش

بروم که  رونیب حواهمیو م کنمیو چاقو را هم اماده م

 :شنومیرا م یب یب یپر از ذوق و خوشحال یصدا
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خدا  ن،یماهور، مخصوصا ا نایچقدر خوب شده ا -

 . میکه قاب کن کایگفتم به مل نویهم قایدق دونهیم

 

نفره مان عکس سه  دنیو با د رومیم رونیب کنجکاو

بود و من و ماهور  ستادهیا نمانیب یب یکه ب ایلب در

هم دو سمتش و هر دو انگشت اشاره مان را سمتش 

هم  شومیهم خوشحال م دمیخندیو م میگرفته بود

پدر ته دلم را  یمزخرف و ب یادیز یدلشوره  کی

 : زندیشخم م

 

 چاپ کرده.  نوینگاه کن، ماهور ا ایمادر، ب یاومد یمل -
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 رمیگیقاب عکس کوچک را از دستش م روم،یم جلو

 رینظ یمقابلم ب ریتصو یبود، رنگبند 50×70 بایتقر

 بود. 

 

 خوشگله.  یلیخ -

 

 کیبا  یب یو ماهور بود. ب یب یعکس ب گرید قاب

و بعد سمت ماهور  کندینگاهشان م یبیشوق عج

 :ردیگیم

 

 همونجا کنار ساعت؟  یزنیم -

 

 نجا؟یا دیدار خیچشم، م -
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بودم و نگاهم هنوز از آن عکس سه نفره کنده  جیگ

عکس را اگر  نینشده بود. چرا چاپش کرده بود؟ ا

حتما  دندیدیم وارید نیا ی نهیباباصادق س ایماهان 

 . زدندیهم م دییمهرتا کیتوهماتشان  یپا

 

  کا؟یخانومِ مل -

 

ربط کنده  یب یادیز یاز آن عکسِ سه نفره  نگاهم

 : چسبدیماهور م یو به چشمها شودیم

 

 بله؟  -

 

 شما؟  دیدیو چکش ند خیم ییجا -
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 دانمیو نم کنمیاست، فکر م یو ذهنم خال کنمیم فکر

 ی ندهیو از آ کنمی. فکر مترسمیم شیچرا از چشمها

 . ترسمیهم م امدهین

 

 . ارمیاالن م -

 

. چکش و کنمیکمد را باز م یو کشو رمیاتاق م سمت

. ماهور گردمیو برم کشمیم رونیهمان جلو بود. ب خیم

که داشت  یبود و با قد بلند ستادهیا یصندل کی یرو

و  رومیجلو م د،یرسیم یواریدستش به کنار ساعت د

نگاهش  ردیگیرا که م خی. مرمیگیرا سمتش م خیم

 . دیآ یصورتم کش م یرو

 

و  چرخاندیبالخره سر م رم،یگیرا هم سمتش م چکش

 : گذاردیم وارید یرا رو خیم
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 خوبه دخترا؟ نجایا -
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 :دیگویو م زندیرا به چشم م نکشیع یب یب

  

 خوبه مادر.  -

 

برق  خواستمیرا کور کنم.نم یب یذوق ب خواستمینم

 نیا گفتمیرا خاموش کنم. وگرنه حتما م شیچشمها

ربط  یب یادیواده زخانه و خان نیعکس سه نفره به ا

 هم متهم هستم.  یطور نیاست و من هم
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 یشدیم قیدق یب یروشن ب یاگر خوب به چشمها اما

تمام  انیو تو هم م یلبخند بزن یتوانستیفقط م

و  ،یکن فیک ،یذوق کن تیها و دلشوره ها شیتشو

 ! یمثال لذت ببر

 

و همان قاب عکس سه نفره  رمیگیرا از ماهور م چکش

لبخند  زندیم وارید ی. قاب را که رورمیگیرا سمتش م

 دیمن هم تشد یو دلشوره  ردیگیعمق م یب یب

خانه، با وجود آن همه  نیا یعکس، تو نی. اشودیم

 . زدیذوق م یتو یادیسوتفاهم و جنجال، ز

 

عکس  یکنم تو ینیب شیپ توانستمیو م دانستمیم من

حرام  ییزهایمرد چه چ نیربط من کنار ا یجز حضور ب

 گناه است!  ای
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که باد  ییاز ته دلم گناه بود، آن موها یخنده  آن

گناه بود، آن نگاه پر از شوق  بردیداشت با خودش م

 گناه بود. 

 

 خوبه؟  -

 

 خوبه.  -

 

ها  نیو ا گشتمیزودتر برم دیبا زد،یداشت شور م دلم

 .کردندیدرک نم

 

 یرا رو خیو باز م دهمیو چکش را باز دستش م خیم

و  دهمیرا هم دستش م یعکس بعد ند،زیم وازید

 . چسباندیم وارید یعکس دو نفره شان را هم رو
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 : دارمیو کوله ام را برم رومیم عقب

 

 . گهیبااجازتون من برم د -

 

 . یرشیبرو مادر عاقبت بخ -

 

فکر.  ی. مردک بدیآ یم نییپا یصندل یاز رو ماهور

عکس را چاپ  نیکه ا یبا خودت کرد یچه فکر

به من خبر داشت  یب یب یقطعا او هم از عالقه  ؟یکرد

به من و  انیم نیو دوست داشته دلش را شاد کند اما ا

شکاک من  میبهتر بگو ای یرتیمثال غ یآن خانواده 

 فکر هم نکرده بود!

 

 . دیبود یب یکه مراقب ب یمرس دیلطف کرد یلیخ -
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 بود. بااجازه. فمیوظ -
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 ماهور اومده بابا؟  -

 

 یلیخ مانیها یو با تمام دلخور کنمیگاز را کم م ریز

که اصال از جواب  یجور کیرمق و سرد،  یجان و ب یب

 : دهمینکشند جواب م رونیب یحرف کیدادنم هم 

 

 . کنمیدرست م شتریبله، دارم غذا ب -
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 یلیخ یب یب نجا،یا انیشام و ب یب یبا ب زنمیزنگ م -

 چیخونه نذاشته، ماهورم که ه نیا یوقته پاشو تو

 . میغذا ببر یوقت دعوت نشده، زشته ه

 

قبل از گفتن  مییبگو خواستیدلم م گردم،یبرم متعجب

  د؟یحرفها با شازده مشورت کرد نیا

 

خانوم و روزبه خان هم  نیمه یدعوت باشه وقت -

 باشن. 

 

 ریدرگ نیباباجان، فعال مه یِرسم یمونمه گهیاون د -

 . انیبتونن ب کنمیروزبه خانِ، فکر نم یماریب

 

. کشمیبه خانه م یزود دست یلیو خ مییگویم یا باشه

 : شنومیبابا را از سالن م یصدا کنمیساالد را که اماده م

@shahregoftegoo



 

 دایآخه پسر مگه غذا تو خونه پ ؟ییماهان کجا -

... با چیساندو ای یخوریم تزایپ ایسره  هی یشینم

  ؟یدوستات

 

 گذارمیم خچالی یو ظرف ساالد را تو زنمیم شخندین

 

مرخرف  زیماهان بود تا هر چ ینگران معده  شتریب

شب بود و هنوز  میکه ساعت هشت و ن نی. ایگرید

 نکهیبرگردد. ا یمعلوم هم نبود ک نکهیبرنگشته بود. ا

 بودند. یمشغول خوش گذران شیها قیبا رف

 

 یدانینداشت م یمشکل چکسیامشان از نظر هکد چیه

 چرا؟ چون مرد بود! 
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تنم  یرو یسر گشتمیبرم 7از ساعت  رتریاما اگر د من

 ! ماندینم

 

 رونیاز آشپزخانه ب شنومیزنگ خانه را که م یصدا

اندازم. بابا  یسرم م یو شال کرم رنگم را رو رومیم

 : شودیو بلند م کندیرا قطع م یکالفه گوش

 

 . کایمل کنمیاز ممن ب -

 

 ی. از همانجا مرودیم اطیو بابا سمت ح رومیم عقب

دست در دست ماهور  یب یو ب کندیبابا در را باز م نمیب

. باز هم شودیم اطیسخت و آهسته وارد ح یلیخ

و  رومی. جلو مندیبنش چرشیول ینشده بود رو فشیحر

آرامش و حضور پر از برکتش نگاه  یخندان به قدم ها

 : کنمیم

@shahregoftegoo



 

 سالم.  -

 

آخر  یو ماهور جواب احوال پرس دیا یباال م یب یب سر

 : کندیو نگاهم م دهدیم دیبابا را با زنده باش

 

 ؟ ما یبا زحمتا کا،یسالم خانومِ مل -

 

 . دیخوش اومد یلیخ ه،یچه حرف نیا -

 

و طبق  دهدیهم لبخند زنان جواب سالمم را م یب یب

و دست  رومی. جلومرودیمعمول قربان صدقه ام م

. وارد دییایتا راحتر پله ها را باال ب رمیگیرا م گرشید

 یته سالن م یهمان مبلها یرو میشویخانه که م
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چقدر نبود  کنمیو بابا هم کنارشان و من فکر م نندینش

 : چسبدیماهان م

 

 خانوم؟  نیخب پسرم، پدر چطوره؟ مه -

 

 سالم رسوندن.  یلیخ یلیخ ،یهمه خوبن حاج -

 

. فکرم زمیبر یچا ینیس کیتا  رومیپزخانه ماش سمت

بدهم.  امیبود و هنوز فرصت نکرده بودم پ انیک شیپ

 نبود. یاما واقعا چاره ا شودیم یشاک دانستمیم
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هر  نمیبیم رومیکه م رونیو ب دارمیرا برم یچا ینیس

هستند.  دندیشغول حرف زدن و خندسه نفرشان م

کنار هم  یزده و زمستان خی یبود، دو خانواده  بیعج

شک از  یآن هم ب شدند،یگرم تر م یفقط کم ،یکم

 بود!  یب یحضور ب

 

انداختن سفره و آماده  یو برا کنمیرا تعارف م یچا

کوچک  ی. خانه گردمیکردن ظرف ها به آشپزخانه برم

 ییرایپذ زیها، م یمهدو یخانواده  یما مثل خانه 

مختلف نداشت.  یو غذاها کیش یو ظرف ها یانچنان

 یمغدب بودم سفره را رو یکماما  دمیکشیخجالت نم

 پهن کنم.  نیزم

 

. رومیم رونیو ناچار ب دارمیرا از کشو برم سفره

و  میاز قد یب یخوردن بودند و ب یمشغول چا
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 یب یکه ب کنمی. سفره را پهن مگفتیخاطراتش م

 : دیگویم

 

 مادر؟  ادیمگه ماهان نم -

 

 : دهدیمن بابا جواب م یجا به

 

 بود، شامشم خورده بود.  قاشیسرگرم رف ،یب ینه ب -

 

که  یا گهید حیتفر گه،ینوش جانش خاله، جوونن د -

 ندارن.

 

بودم، آن قدر  دهیزده بود و من خوب فهم هیکنا

 : کنمیم فیکه من ک دهدیقشنگ ادامه م
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تا دانشگاه برن، خب  تینها ایخونن،  یهمش تو -

داشته  قمیچهار تا دوست و رف دیبا شن،یخسته م

باشن و برن شهر و بگردن که دل مرده نشن، دختر و 

کار و  ریحاال مدام درگ یپسرم نداره واال، جوون ها

 بهشون سخت گرفت.  دینبا ندن،یآ یدرس و دغدغه 

 

لبش  یرودست  دنیکه با کش نمیب یماهور را م لبخند

 . کندیخنده اش را مهار م

 اش افتاده بود:  یهم انگار دوزار بابا

 

مراقبت از جوونا سختر شده  کممیاما  ،یب یدرسته ب -

 . میتر شد ریکه سختگ

 

سابق بود،  یها حتیحرفها همان شعارها و نص ی ادامه

و بشقاب و قاشق و  گردمیبه آشپزخانه برم نیهم یبرا
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 یتو خواهمی. مرومیم رونیو ب دارمیچنگال ها را برم

 : شودیکه ماهور بلند م نمیسفره بچ

 

 . کنمیآقا ماهان کمک م یپس من بجا -

 

چشم  یب یو از ب کندیزود حرفش را قطع م یلیخ بابا

 : ردیگیم

 

 . شمیبابا من بلند م نیشما ماهور جان، بش یمهمون -

 

 : دیگویم یب یب

 

 دییفرماب گهیسفرس د هی ؟یحاج هیچه حرف نیا -

 شما. 
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 . نداره آخه خاله جان تیخوب -

 

نگاهم کند بشقاب ها را از دستم  نکهیبدون ا ماهور

 : دیگویو رو به بابا م ردیگیم

 

 . که کنمینم یکار ،یمن راحتم حاج -

 

و قاشق و چنگال ها را هم از  ندیچ یها را م بشقاب

 : مییگویو م کنمی. تشکر مردیگیدستم م

 . ماهور یِشما آقا دینیبش شویبق ماریمن خودم م -

 

 .ستمیجا نشستن ن هیآدم  ادیمن ز -

  

و با گفتن ممنون به آشپزخانه  کنمیم سکوت

 ینیس یها و نمکدان را هم تو وانیل گردم،یبرم
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. ردیگیرا هم از دستم م ینی. سرومیم رونیو ب نمیچیم

و  کشمیم رونیب خچالیو ظرف ساالد را از  گردمیبرم

و  دارمیکوچک را برم یکاسه ها گذارم،یم زیم یرو

 ینیس یساالد را هم تو یکاسه ها شوم،یمشغول م

 دنی. نوبت به کشدهمیدست ماهور م رونیو ب نمیچیم

 زیم یو رو کشمیم سید یغذا بود، اول برنج را تو

 بشقاب ها:  یبعد مرغ ها را تو گذارمیم

 

 . ااهللی -

 

چوب چار یماهور تو دنیو با د چرخانمیم سر

 : مییگویآشپزخانه م

 

 ... ینجوریا گه،ید دینیتوروخدا شما بش -
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  نارو؟یببرم ا د،یهست یچقدر شما پدر و دختر تعارف -

 

بود که  یحال کی دم،یفهمیرا نم شیچشمها حال

 . کردیم جتیاش گ یدگیچیپ

 

 . شمیممنون م -

 

نوشابه و آب  خیو من با پارچ پر از  بردیها را هم م غذا

 یب یسفر نشسته بودند و ب یهمه پا روم،یم رونیب

 : کندیلوسم م شیها فیطبق معمول با تعز

 

 .ییعجب رنگ و بو کا،یمل یپا کدبانوشد هی یعنی -
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و  شوندیهمه مشغول م کنم،یو تشکر م زنمیم لبخند

کمک  نیماهان بود از هم اگر االن کنمیمن فکر م

و بعدش هم  کردیکه نم ییکردن ماهور چه برداشتها

 . زدیصورتم م گریطرف د گریچک د کیحتما 

 

از  شتریقدر بد و تلخ بود که من از نبودنش ب چه

 .شدمیبودنش خوشحال م

 

به من  شتریدردناک بود که نبود برادرم ب چقدر

 . دیچسبیم
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 کنندیمراه بابا کمک ماز صرف غذا باز هم ماهور ه بعد

خانه  یاهل کار کردن تو ادیتا ظرف ها جمع شود. بابا ز

 نبود و امشب بخاطر ماهور مجبورشده بود. 

 

بعد از رفتن  گذارمیظرف ها را م شودیکه جمع م سفره

 رونیو بشقاب ها را ب وهیمهمان ها تا بشورم. سبد م

 :دیگویکه بابا م برمیم

  

نداز اتاق ماهان ماهور جان جانماز ب هیبابا  کایمل -

 نمازشون و بخونن. 

 

 چشم.  -
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 یم رونیب یبهداشت سیاز سرو نمیبیو م گردمیبرم

به طرز  سشیخ ی. وضو گرفته بود و فرِ مژه هادیآ

 رفته بود. نیاز ب یبانمک

 

 : مییگویو م رومیاتاق ماهان م سمت

 

 . نجایا دییبفرما -

 

و  کشمیم نرویحوله را از کشو ب د،یآ یم همراهم

 رد،یتا حوله را بگ کشدیطول م رم،یگیسمتش م

 میلرزان چشمها یمردمک ها یرو شیمردمک ها

و ارام  ردیگیو بعد حوله را از دستم م ماندیثابت م یکم

 ی. جانماز را از کشوکندیدستها و صورتش را خشک م

ن پهنش کنم یزم یرو خواهمیو م کشمیم رونیب گرید

 : ردیگیاز دستم م و جانماز را شودیکه خم م
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 .کنمیشما؟ خودم پهن م دیدیچرا خجالت م -

  

 : زنمیو لبخند م ستمیا یم صاف

 

 التماس دعا.  -

 

 :زندیم میبروم که صدا رونیاز اتاق ب خواهمیم

  

 !؟ کایخانومِ مل -

 

 نهیس ی. دخترک روگردمیو سمتش برم ستمیا یم

از ته دل و  یاز آن خنده ها د،یخندیاش همچنان م

دختر را کنارش  نیوقت ا چیاز عقده. چرا ه یخال

و  ردیگیدستش را سمتم م یتو یحوله  دم؟یدینم
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و با گفتن خواهش  رمیگی. حوله را مکندیتشکر م

از  گرید یتوهم زننده  کیقبل از اتفاق افتادن  کنمیم

 .رومیم رونیاتاق ب
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خانه اش، و تمام وجودم تنها  یبودم. تو انیک کنار

ترس بزرگ. و خب با ترس و  کیدلشوره بود و 

 دمیهر بار که بوس انیکرد. ک یزندگ شدیدلشوره نم

عذاب وجدان  کیاز  دیته دلم را ناخون کش یزیچ

 مزخرف.  یادیز
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حس شور و  دیکه مرا تنگ در آغوشش کش هربار

 یب یکمتر بود از آن واهمه  یلیخ یلیو لذت خ جانیه

 پدر ته قلبم. 

 

نداشتم.  زیچ چیداشتم و ه زیهمه چ انیکنار ک من

 دنیاز رس دیو ناام ندهیبودم به آ دواریام انیکنار ک

 ! ندهیهمان آ

 

ترس ها، دلشوره ها، عذاب وجدان ها،  نیتمام ا و

ام بودند که با  یدو مرد زندگ ونیها را مد شیتشو

 یو برادر یدر حقم پدر کردندیم الیخ خودشان

. مثل دادندیم یاما نکرده بودند. فقط نگهبان کنندیم

که پشت آن  یکس دانندینگهبان زندان که اصال نم

دارد، خوب  یحالچه  گذرد،یهاست چه در دلش م لهیم
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فرار نکند  یکه زنداناست  نیبد، هدفش تنها ا ایاست 

 نشود!  خیو خودش توب

 

با خانوادت کل کل کن راحتر بگذره برات کمتر  کمی -

 بگم. تونمیم یو چ امیب تونمیم یمن ک نمیتا بب

 

جواب  دیبا رمیاما هر جا م ان،یک کنمیمن کل کل نم -

 هیبگم چرا، فکرش کن  دیبا کنمیم یپس بدم، هر کار

 یکنه چ قبمیاگه ماهان تع امیم نجایبار که من تا ا

 !؟ شهیم

 

نشاند،  یم شیپاها یوو مرا ر کشدیرا م دستم

 : کنمیاندازم و نگاهش م یرا گردنش م میدستها

 

 نه؟  ای یبه من اعتماد دار -
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با ترس  توانستندیآدمها نم دم،یترسیاما م داشتم،

 گفتیم شهیماه هم یب یکنند که. ب یکار شانیها

 انسان نعمت است.  یترس برا

 

 ... یدارم ول -

 

واسه تو دردسر  زارمینداره، من که نم یول گهید -

 . ادیب شیپ

 

 : دیلبخند پر از ام کی زنم،یم لبخند

 

 گه؟ید یدونیم ان،یک یگاه من هیتو تنها تک -
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ته دلم  یرا، دلشوره  میبعد لبها بوسد،یام را م یشانیپ

 نیتا از ا بوسمیاما من هم گونه اش را م شودیم شتریب

 نکند.  یمن برداشت بد یهمه بدحال

 

 یباز ونهیکمتر د کمیمون فکر کن و خوب یبه روزا -

 . مونیزندگ یپ میتا من کارارو جور کنم و بر اریدرب

 

  ؟یهنوزم مثل روز اول دوسم دار -

 

 یرا تو گرشیو دست د کشدیم میها یبه چتر یدست

 : ردیگیکمرم م

 

از  شتریب دیمثل روز اول دوست داشت که، با دینبا -

 .شتریب یلیروز اول دوست داشت، خ
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 کشمیسمت چپش را دست م یانگشت اشاره ام ابرو اب

 : کنمیو مرتب م

 

دوسم  شتریاز روز اول ب پرسم،یم ینجوریپس ا -

  ؟یدار

 

 : کندیتر نگاهم م قیو عم خنددیم

 

 خانوم.  یدوستت دارم مل شتریاز ب شتریب یلیخ -

 

را  نمانیتلفن همراهش سکوت ب یصدا زنم،یم لبخند

را  یگوش نم،ینش ینارش مو ک شومیبلند م شکند،یم

 : کندیو صفحه اش را نگاه م کشدیم رونیب بشیاز ج

 

 مامانمه، من جواب بدم اومدم. -

@shahregoftegoo



 

و  کنمینفسم را فوت م رودیاتاق خواب که م سمت

فکر نکنم. من داشتم  یاتفاق بد چیبه ه کنمیتالش م

 .بردمیلذتش را م دیو الاقل با کردمیم سکیر

 

 [05.04.21 17:57] 

 

  147_پارت#

 *** 

 

و ماهان  گذارمیم یشگیسبد هم یغذا را تو ظرف

سرش  یاش را رو یهمان طور که کاله نقاب دار مشک

و ببرد  ردیتا سبد را بگ شودیوارد آشپزخانه م گذاردیم

لقمه نکند و  کیخودم نروم و ماهور مرا  انایتا اح

 بخورد. 

@shahregoftegoo



 

 یپسره؟ ب نیدعوت شد ا شبیدبه چه مناسبت  -

  ؟یخانواده ، تک و تنها، که چ

 

 کوبم:  یم زیم یرو بایرا پر از حرص تقر سبد

 

کاراگاه؟  یدیچ ویخانواده؟ باز سنار یتک و تنها؟ ب -

 یکردیاگه حساب م ای یحساب کن یخاله رو نخواست

  ؟یبد ریکه امروز به من گ یکردینم دایپ یزیچ

 

تمام زورش پشت کمرم تاب  و با ردیگیرا م دستم

 : دییگویو با حرص م چرخمیم یخفه ا غیبا ج دهد،یم

 

مثل  نکهیا یکرده که جا یادیسرت به تنت ز ایتازگ -

  ؟یریگیپاچه م یادم جواب من و بد
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 ییبال هی زنمیدستم شکست کثافت، ماهان بخدا م -

 . ارمیسر خودم و خودت م

 

 : دهدیهلم م ابیو تقر کندیرا با خشونت رها م دستم

 

 . دهیحواب من و م یانگار من مسخرشم که اونجور -

 

اوال مهمونارو بابا  ،یضیمر یستینه تو مسخره ن -

 ینبود شبیدعوت کرده نه من، دوما تو دلت پره که د

نکرده دست از پا خطا  ییتا خدا یرینظر بگ ریمن و ز

اون  یدونیپسر مردم، سوما خودت خوب م ینکنم جلو

 ،یکنیم لهیپ یا نبوده با خاله بوده، باز هپسره تنه

 کرد.  خی نویبردار ببر ا
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 نیهم ینداشت بدهد، برا ینداشت بزند، جواب یحرف

 کشیتار یادیتنها با دادن فحش، خودش و آن ذهن ز

 . رودیم رونیو ب داردیو سبد را برم کندیم یرا خال

 

 یم زیو پشت همان م رمیگیم میرا با دستها سرم

دلت  ی. وقتکه شاخ و دم نداشت یستگ. خنمینش

به  دییایکش ن یقیطر چیبه ه تیخوش نباشد و لبها

 ! یحوصله ا یب ،یخسته ا یعنیخنده، 

 

ماه بود  یب یب ان،یجز ک میروزها نیا یدلخوش تنها

فعال مالقات ممنوع  یکه، با وجود جناب ماهور مهدو

 بود!

 

 یو متوجه  شنومیرا م اطیبسته شدن در ح یصدا

برسد سمت اتاقم  نکهیقبل از ا شوم،یبرگشتن ماهان م
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منطق را  یآدم ب کیحرف زدن با  یحوصله  روم،یم

 نداشتم. 

 

 کنمیخدا خدا م ،بندمیو در را م شومیاتاق م وارد

وارد خانه نشده باشد و آن  شانیماهان با تعارف ها

 باشد.  دهیند وارید ی نهیقاب عکس را س

 

 : شنومیبابا را م یصدا

 

 ناهارشون و؟  یماهان برد -

 

رستورانه  نجایتشکر کرد پسره، مگه ا میلیآره، خ -

 واقعا؟ 

 

 نجا؟یا ادیبچه چندبار م نیخجالت بکش پسر، مگه ا -
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 نیفکرم را از ا کنمیو تالش م بندمیرا م میچشمها

 پرت کنم:  شانیخانه و آدمها

 

  ؟یخوریبابا مگه خودت ناهار نم یمل -

 

و دست دردناکم را با دست  مییگویم یاحوصله  یب نه

 یبه قول مونا تالف خواستی. دلم مدهمیماساژ م گرمید

پشت  نداشتم، بابا یبودمن حام نیکنم اما، مشکل ا

 من نبود!
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 بابا؟  یداریب کا؟یمل -

 

خوابم برده بود؟از جابلند  کنم،یرا باز م میچشمها

 : کنمینگاهش م دهیو ترس شومیم

 

  شده؟یچ -

 

اونجا باهات  یزنگ زد گفت بر یب ینشده، ب یزیچ -

 کار داره. 

 

خواب آلودم را با با انگشت شست و اشاره  یچشمها

 : پرسمیو م دهمیفشار م

 

 ساعت چنده؟  -
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 . گهیبلندشو د یدیوقته خواب یلی، خ۶ کینزد -

 

 روم،یو همراهش م شومیاز جا بلند م رودیکه م نرویب

و صورتم  شومیم ییاز ماهان نبود، وارد دستشو یخبر

 : زنمیرا آب م

 

 داره؟  کاریخاله نگفت چ -

 

 نگفت. یزینه چ-

 

که  ییو از دستشو کنمیرا با حوله خشک م صورتم

 ختنیآشپزخانه مشغول ر یبابا را تو رومیم رونیب

 :نمیبیم یچا
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  د؟یرا سرکار نرفتشما چ -

 

 : رودیو سمت مبلها م دیآ یم رونیآشپزخانه ب از

 

 جمعس خانومِ حواس پرت.  -

 

زود حاضر  یلیخ شوم،یو وارد اتاق م مییگویم یآهان

 یماهان برسد خودم را به خانه  نکهیقبل از ا شومیم

 کشدیطول نم ادیز زنمیزنگ را که م رسانم،یم یب یب

. صورتش را اصالح کندیز مبا میکه ماهور در را برا

اش جوان تر به نظر  یمشک شیکرده بود و با ته ر

 :دیرسیم

 

 سالم.  -
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 . کایسالم خانومِ مل -

 

عادت کرده بودم، وارد  گریطرز صدا زدنش د نیا به

 : میگویو نگران م شومیخانه م

 

 خوبه؟ یب یب -

 

 من سرگرمه.  یآره خوبه، با گوش -

 

 ی. ممنونکندینه دراز مو دستش را سمت خا خندمیم

را  یگوش دنمیبا د یب ی. بشومیو وارد خانه م مییگویم

سمتش  کند،یدستش را باز م کیو  گذاردیم نیزم

آغوشش جا  یخسته ام را تو یادیو خودِ ز رومیم

 .دهمیم
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 نگرانت شدم مادر.  ؟یومدیچرا امروز ناهار ن -

 

 ،یو قدردان یلبخند پر از دلگرم کی زنم،یم لبخند

نگرانم  یو کجا و چه کس یبار ک نیآمد آخر ینم ادمی

 شده بود. 

 

 . یب یب دیشناسیماهان و که م -

 

آرام تر  دهد،یرا به عالمت تاسف تکان م سرش

 : دیگویم
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 باهات صحبت خوادیاما انگار م گرده،یماهور فردا برم -

 . یایگفتم ب نیکنه، واسه هم

 

و  رمیگیم دهیرا ند شیچشمها یو خنده ها طنتیش

. باز ستیاز ماهور ن یخبر گردم،یو متعجب برم جیگ

 : کنمیماه را نگاه م یب یب

 

  ؟یب یب یصحبت کنه؟ در مورد چ -

 

برو تا ماهان و  اط،یبه من نگفته درست، رفت ح -

 دنبالت.  ومدنیبابات ن

 

قرار  دمیفهمیو نم دانستمی. نمکنمینگاهش م فقط

 یاما، چشمها میصحبت کن نطوریاست در مورد چه ا
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پدرم را خط  یافکار پرت و پال و ب دادیاجازه نم یب یب

 بزنم: 

 

  ؟یب یب یدونیم یزیشما چ -

 

و  خندد،یم شتریب شیچشمها رد،یگیعمق م لبخندش

 : کنمیتر و منتظرتر نگاهش م جیمن گ

 

گلوش  کنمیته اما... من فکر منگف یزیخودش چ -

 . یکرده مل ریگ شتیپ

 

و کله  خوردیزده سُر م خی نیزم کی یرو میپاها انگار

. انگار وسط تابستان خورمیم نیو با سر زم شومیپا م

آتش  کیسر  یداغ افتاب مرا باال یادینور ز ریز
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و  کنمیسوزان گذاشته باشند همان قدر داغ م

 .سوزمیم

ذهن زنگ  ضینداشت توهمات مرممکن نبود. امکان  

 نیماهان درست باشد. امکان نداشت من تا ا یزده 

 اندازه پرت و نفهم باشم. 

 

  کا؟یمل -

 

و به نگاه  رمیگیدستش م یرا از انگشتر تو چشمم

 : دهمینگرانش م

 

 مادر؟  تهیزندگ یتو یکس -
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 ایبود اما  دهیرا شن انیمن و ک یبارها مکالمه  یب یب

اش  یاریمتاسفانه حافظه اش  ایرفته بود نگ یجد ادیز

 . کردینم

 

 ... دیماهور بگ یبه آقا ،یب یبرگردم ب دیمن با -

 

پر از ذوقش که نگاه  یبه چشمها رد،یگیرا م دستم

 مقاومت کنم:  توانمینم کنمیم

 

حرف  دیاصال شا ؟یغرور بچمو بشکن یخوایتو که نم -

 داشته باشه قربون شکلت برم.  یا گهید

 

که از درون ذره ذره  یآدم کیو مثل  مییگویم یمچش

. خدا خدا شومیاست سخت بلند م یدر حال فروپاش
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به خانواده ام نزده باشد وگرنه حتما تمام  یحرف کنمیم

 .شودیم دییذهنشان تا یآن توهمات تو
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آخر نشسته و  یپله  یتو نمیبیم رسمیکه م اطیح به

و  پوشمیرا م میدور زل زده، کفش ها ینقطه  کیبه 

. رومیم نییپدر ته قلبم پا یب یپله ها را با تمام دلهره 

. من هم مقابلش ستدیا یم دنمیو با د چرخاندیسر م

نلرزد و تمام  میصدا کنمیو تمام تالشم را م ستمیا یم

 غلط باشد!  شمیقه پیتفکرات چند دق

 

 !؟ دیداشت یبا من کار -
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اش  هی. تکخوردیبلندش تکان م یو مژه ها زندیم پلک

 نه،یو دست به س دهدیپشت سرش م یرا به نرده ها

دور از هر لرزش و  اد،یمحکم، با اعتماد به نفسِ ز

 : دیگویم یاسترس و خجالت

 

 از کجا شروع کنم که قشنگتر باشه؟  -

 

  م؟یحرف بزن یقراره در مورد چ -

 

 کندیصورتم را رصد م یتمام اجزا کند،ینگاهم م خوب

نگرانم توقف  یچشمها یرو شیو دست آخر چشمها

 : کندیم

 

 در مورد شما.  -
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 دیترسیو م دیکوبیدلم، آنجا که سخت و محکم م یتو

و  یب ی. کاش تمام افکار من و بشودیم یخال دیلرزیو م

 تا آخر عمر خواستمینباشد. من م شیب یماهان توهم

پا  یوسط حس نیخانه رفت و امد کنم و اگر ا نیا یتو

 . شودیسختر از سابق م زیگرفته باشد همه چ

 

 ماهور.  یِمتوجه نشدم اقا -

 

 یشلوار مشک بیج یرا تو شیو دستها دیآ یم جلو

. نگاهش حرف داشت، نگاهش متاسفانه بردیاش م

 محبت داشت! 

 

ز ساله ا کیو  یمرد س کیسالمه،  کیو  یمن س -

 یحالت ممکن تموم اون حسا نینظر من در نرمال تر
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شدن هورموناو توهم عاشق  نییزودگذر و باال و پا

 هیشدن و دو هفته بعد فارغ شدن و رد کرده، دنبال 

ثبات و  هی ،یشگیاحساس محکم و هم هی ،یِحس قو

کودکانه و  حساسو ا یفارغ از هر بچه باز ،یموندگار

 . ینبود بلوغ فکر

 

ها  وانهیاسم را پرت کرده بود، و من مثل دحو شیصدا

 یاز دکلمه ها یکیهمچنان دارم  کردمیحس م

 .دهمیدرخشانش را گوش م

 

 یافتد لحظه ا یدخترک گردنبندش م یکه رو نگاهم

دختر چه  نیپس ا مییگویپرتم م یادیبا خودِ ز

  شود؟یم
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هست که به  یادیمدت ز هیمودت، من  کایخانومِ مل -

بهتون  دمیرس جهینت نیو امروز به ا نم،کیشما فکر م

 . دیهست یبگم که شما، همون حسِ قو

 

عطر  جیگ ش،یحرفها و تُن صدا جیبودم، گ جیگ

حسِ  جیآن طرف تر، گ یکم اسی یلباسش و گلها

 مقابلم.  یساله  کیو  یمرد بالغ س یِقو

 

که ماهان شک  یبودم؟ آن قدر قو یآن حسِ قو من

دم مدام خودم را به آن راه بفهمد و خو یب یکند، ب

از خودم نپرسم چرا عکس مرا همراه عکس  یبزنم تا ه

چرا مرا با خودش به محل  ایچاپ کرد  یب یخودش و ب

 یعکاس یهم به بهانه  ایلب در یچرا حت ایکارش برد 

 درخواست کرد که بروم؟ 
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پهن و مردانه  ی نهیس یاز دخترک خندان رو نگاهم

 یم شیچشمها یور و ناالن روو نابا شودیاش کنده م

 : ندینش

 

 یایرنگارنگ و موقت و دوست یاهل رابطه ها ادیز -

 ستم،یاهل گفتن احساساتمم ن ادی. زستمیکودکانه ن

بودنش  یبودن و واقع یچون به قو گمیاگه االن دارم م

 دارم.  مانیا

 

. االن وقتش نبود. االن وقت بندمیرا با درد م میچشمها

 گ نبود.بزر یبدشانس نیا
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گردنبندش بپرسم،  یاز دخترک رو خواستمیم

چرا به من عالقمندشده بپرسم.  نکهیاز ا خواستمیم

 یسوالها بپرسم اما، واقعا به من ربط یلیخ خواستمیم

 یوقت کردیرا در من عوض نم یحس شی. جوابهانداشت

 را داشتم.  نایک

 

شما و احساستون ارزش  یماهور، من برا یآقا -

 قائلم، اما...  یادیز

 

معدن هم سختر  یکردن آدمها از کار کردن تو دیناام

قائل بودم.  یادیمرد احترام ز نیا ی. من برابود انگار

 دهیاز او ند یزیو محبت و احترام هم چ یجز خوب

 بودم. 
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 . ..یول گمیم نویکه ا دیببخش -

 

آن نور و ذوق را  یو جا شودیم کیتار شیچشمها

 : ردیگیترس م

 

 طرفس؟  کیاحساس  نیا ؟یچ یول -

 

اندازم. دوستش نداشتم و خجالت هم  یم ریرا ز سرم

شکل  یِچرا؟ مگر من مسئول حسِ قو دم؟یکشیم

 ساله بودم؟  کیو  یمرد س نیگرفته در ا

 

 بله.  -

 

نفس پر از  کی. شنومیرا م دنشیبلند نفس کش یصدا

عقب رفته و در حال  کنم،یآه و حسرت. سر بلند م
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و باز نگاهش به نگاهم گره  ستدیا یقدم زدن است. م

 : خوردیم

 

حس دو طرفه بشه،  نیا نکهیبه ا ست؟ین یدیام چیه -

به  ره،یشکل بگ یمن تالش کنم و عالقه ا نکهیبه ا

 یب یبگم و شما براتون سوال ندمیاز خودم و آ نکهیا

 واب نمونه؟ ج

 

 یمهدو یآقا یدانیم میدر جوابش بگو خواستیم دلم

بوده  یگاه محکم هیکه تک یرا دارم، مرد انیمن ک

 ! یتو نبود یوقت یحت

 

 اما... من ....  دیآل دهیشما از همه نظر خوب و ا -
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محترمانه، همان قدر محکم  یلیو خ دیآ یم جلو

 : دیگویم

 

 . امیعد که من مب یتا سر د،یالاقل بهش فکر کن -

 

 یلیخ ،یتصنع یلیخ ،یزورک یلیخ زنم،یم لبخند

 : دهمیجواب م یستیرودربا یسخت، و تو

 

 باشه. -
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به چه فکر کنم؟ با وجود  قایکرده بودم که دق قبول

مقابلم مرد  یمن قبول کرده بودم به خواستگار انیک

بودم، چقدر پرت  جیفکر کنم که چه شود؟ چقدر گ

 مدام!  زدمیگدار به آب م یبودم، چقدر ب

 

صادقش  یادیز یو من از چشمها زند،یم لبخند

 : کشمیخجالت م

 

 . دییبفرما د،یممنون که به حرفام گوش داد -

 

 کنمیو من فکر م کندیرا سمت خانه دراز م دستش

گند  نیاز ا شتریب نکهیاز ا بروم قبل دیبرگردم، با دیبا

 بزنم. 

 

 شما.  دییخونه، بفرما رمیمن م -
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 کی د،یآ یاندازد و نگران جلو م یم نییرا پا دستش

به  گرشیشلوارش است و دست د بیج یدستش تو

و من معذب چشم  کندینگاهم م قینرده ها، دق

 : رمیگیم

 

 ناراحتتون کردم؟  -

 

 زود برگردم.  دینه، اصال، فقط با -

 

 .دیرفتیبعد م دیکردیم یخداحافظ یب یبا ب شهیهم -

 

. چسبدیو به نگاه دلخورش م دیآ یباال م جمیگ نگاه

داشتم فرار  دانستمیحق با ماهور بود. و من خوب م
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مرد، و از تمام  نیخانه، از ا نی. از خودم، از اکردمیم

 .شیچشمها یشده  نیاحساسات ته نش

  

 حواسم نبود.  دیببخش -

 

را  یب یب شومیوارد خانه که م روم،یا را باال مه پله

راه نفس  یزیچ کی. چرا نمیبیمشغول قران خواندن م

 نم،یشیتخت م یرا بسته بود انگار؟ لبه  دنمیکش

قران را  یب ی. برودیماهور هم سمت آشپزخانه م

 : بوسدیو م بنددیم

 

  د؟یمادر؟ حرف زد زیعز شدیچ -

 

 برم.  دیبا گهیبله، من د -
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مهربان  شهیو مثل هم کشد،یگونه ام م یرا رو تشدس

 : دیگویم

 

 عروسِ ماهور؟  یتو بش شهیم -

 

را  گرید یآرزو کی شدندیاگه براورده م یگاه آرزوها

 رحم بود.  یقدر ب نیهم ی. زندگبرندیبه تاراج م

 

 !یب یب -

 

عالقه ها،  نیحرفها، ا نیزده بودم. ا شیاز تمنا صدا پر

 . دیرسیمن م یبه گوش خانواده  دیادور، نب یآرزو نیا

 

 . ایکنینم دایکجا پ چیمثل چشم قشنگ من ه -
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 :پرسدیآرام تر م زنم،یم یکمرنگ لبخند

  

 بهت گفت دوستت داره نه؟ از حالت معلومه!  -

 

 یم رونیبزنم که ماهور از آشپزخانه ب یحرف خواهمیم

دستش  یآب تو وانیو ل ندینشیهمان مبل م یرو د،یآ

 :گذاردیم زیم یرا رو

  

 با من؟ یایشما نم رم،یمن صبح م یب یب -
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تهران  یبار بر هیبشه که چند ماه  یجور هی شاالیا -

 . یموندگارش نجایو هم یسر بزن

 

ماهور  کشم،ینفس م قیو عم بندمیرا م میچشمها

کرده ام را  خیدست  یب یو ب کندیر مخنده اش را مها

 : ردیگیم

 

  کا؟یمل -

 

حرفها  نیکلمه از ا کیماه  یب یداشتم، اگر ب دلشوره

کار من تمام بود.  گفتیماهان م ایبابا صادق  یرا جلو

و  کنمیبوده. نگاهش م هم یرابطه ا کردندیحتما فکر م

 : شومیبزند بلند م یگریحرف د نکهیقبل از ا

 

 . گهید رمیمن م با اجازه -
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 حاال خونتون چه خبره تک و تنها؟  -

 

به خونه  یدست هیواسه شام کنم،  یفکر هیبرم  -

 بکشم. 

 

 شومیو من مجدد مجبور م کشدیو م ردیگیرا م دستم

صحنه ها لذت  نیا دنیو انگار ماهور از د نم،یبنش

 : بردیم

 

درست کن،  نجایهم یدرست کن یخوایم یهر چ -

  هست. میهمه چ

 

 : زنمیم شیصدا ناالن
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 و...  ،ماهانیب یب -

 

ماهور  کنم،یبا بابات هماهنگ م زنمیمن زنگ م -

واسم  یزیچ هی یموند گمیم دهیگوشت تازه خر

 گوشتا خراب نشه، خوبه؟  یدرست کن

 

اگر ماهان  یبروم، حت خواستیبار من خودم دلم م نیا

 دیبا رفتم،یم دینداشتند. من با یو بابا صادق هم مشکل

آن طرف  یکم یساله  کیو  یمرد س یاز شر نگاه ها

و من آدمش  زدیحرف م شی. چشمهاشدمیتر خالص م

 نبودم. 

 

 اصرار نکن دورت بگردم.  یب یب -
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دلخور تلفن را  یب یب م،یکنیدو ماهور را نگاه م هر

 : گذاردیم زیم یرو

 

 باشه مادر، برو به سالمت.  -

 

. زن را نشکسته بودم نیکجا دل ا چیوقت و ه چیه من

در حال حاضر هم قصد شکستنش را نداشتم. اما 

اوضاع خوب نبود. واقعا نبود. تمام توهمات ذهن ماهان 

 ! یوا ی... ادیفهمیاگر م یوا یدرست درآمده بود. ا

 

 . یب یب شهینم شیزیچ زیفر دیگوشتارو بزار -

 

 سال سن.  70کنم با  کاریچ یمن بد ادی خوادینم -
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 ششیبه ته ر یماهور هم با خنده دست م،خندیم

 : شودیو بلند م کشدیم

 

نگران  ارم،یشما هم م یامشب با من، برا یاصال غذا -

 قابل خوردنِ.  دینباش

 

. شدندیراحت نم کشتندیمادربزرگ و نوه تا مرا نم نیا

همه ترس و  نیخسته بودم از ا کردند؟یچرا درک نم

که  اطیح به ،یو خداحافظ کنمیاضطراب. تشکر م

 :زندیم میصدا رسمیم

  

 کا؟یخانومِ مل -
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تلفن همراهم را  گردم،یو کالفه سمتش برم ستمیا یم

 دادمینشان م دیبا نکهیو من مثل ا رد،یگیسمتم م

را  یو حواس پرت و هول شده ام. گوش جیچقدر گ

 : کنمیشکر مو ت رمیگیم

 

 . دیمن فکر کن یلطفا، حتما، خوب به حرفا -

 

 یبه کوچه  روم،یم رونیو ب دهمیرا تکان م سرم

. خدا خدا دیآ یتازه نفسم باال م رسمیخودمان که م

ماهان خانه نباشد، جان حرف زدن نداشتم.  کنمیم

 جان بحث و جدل هم نداشتم. 

 یماه دلش برا یب یب یچشم قشنگ صدا مخمل پسر

ته قلبش بودم؟  یمن رفته بود؟ من آن حسِ قو
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 شتریها تمامش بهانه بود؟ ماهان از من ب یعکاس

 یرا چسباندم رو ضیو من مدام برچسب مر دیفهمیم

 اش؟  یشانیپ

 

 اطیح ی. بابا توشومیاندازم و وارد خانه م یم دیکل

 هم از ماهان نبود:  یو خبر گرفتیوضو م

 

 سالم.  -

 

 له خوب بود؟ سالم ، خا کیعل -

 

ذهن  یوتو کنمیو گنگ نگاهش م جیگ یآدمها مثل

خاله  دیآ یم ادمیخاله؟ و  کنمیشلوغم فکر م یادیز

 ماه بود: یب یهمان ب
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کمک  رهیبره دوش بگ خواستیخوب بود، م -

 . خواستیم

 

شده  یماهر یگفته بودم، عجب دروغگو یدروغ عجب

 بودم. 

 

 بابا؟  دهیرنگت چرا پر -

 

 برم بخوابم؟  خستم، -

 

 ینه خسته بودم نه خوابم م کند،ینگاهم م متعجب

 آمد، من فقط جا خورده بودم: 

 

 برو.  -
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. سرم درد برمیو به اتاقم پناه م رومیها را باال م پله

 یهمه ناتوان نیاز ا جان،یه نیشوک، از ا نیاز ا کرد،یم

 در نه گفتند!

 

 :وانمخیرا م انیک امیپ دارم،یهمراهم را برم تلفن

 

 .شهیدلم زود زود واست تنگ م -
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 *** 

بود فکر کردن به دخترِ  نیریخوش و ش الیخ کی مثل

 حاج صادق مودت! 

@shahregoftegoo



 

خنک بود تصور داشتنش، بودنش، و  مینس کی مثل

 . ایتا آخر دن شیتماشا

 

ب بلد بود بپزد را درست که خو ییتنها غذا شبید

 یها را برا یکوچک از ماکاران یقابلمه  کیکرد و 

 یمودت برده بود و ماهان با همان اخمها یخانواده 

 درهمش ظرف را گرفته بود. 

 

و از  گشتیرا باز برم ریمس نیا دیشده بود و با صبح

زمستان زده شان  یحاال فکر کردن به خانه  نیهم

دلتنگش  یب یکردن به ب و فکر کردیحالش را بد م

 . کردیم
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 یبوسه را هم رو نیو آخر داردیاش را برم یدست ساک

 .زندیم یب یب یشانیپ

  

تنت سالمت  یخدا به همراهت مادر، هر جا هست -

 باشه چشم قشنگ من. 

 

دختر  یحاال برا نیو دلش از هم زند،یم لبخند

 .شودیکوچه باالتر تنگ م کی یموچتر

 

 باش ماه خوشگلم.  مراقب خودت یلیخ -

 

 نیالحافظ ریلب واهلل خ ریو ز خنددیم قیماه عم یب یب

 زندیم رونیو از خانه که ب کندیم ی. خداحافظخواندیم

. انگار تمامش ستین شبید یایاز دختر رو یخبر چیه

 قشنگ اما دور.  یادیز ییایرو کیخواب بوده.  کی
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ته  یحس قو نیبود که عاشق شده بود. ا نیا قتیحق

بود که نقدش  یعاشقانه ا یلمهایلبش مثل تمام آن فق

 . کردیم

 

 یاش را رو یو ساک دست ندینشیفرمان م پشت

و کاله نقاب دار  بردیاندازد. دست م یعقب م یصندل

. کاله داردیکنار دستش برم یرنگ را از صندل دیسف

 بود. کایهمان کاله مل

 که پرنده را مهمانش کرده بود. یکاله یهمان 

و کجا  یبار ک نیاول قایدق کندیو فکر م زندید ملبخن 

 کی یتماشا یتشنه  شیو چشمها دیدلش لرز

 نفرشد!؟ 
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 اسی ی. بوکندیو حرکت م گذاردیسرش م یرا رو کاله

کوچه آن  کی یو عطر دختر موچتر شودیها دور م

 طرف تر هم گم. 

 

اسم روزبه  دنیبا د خوردیهمراهش که زنگ م تلفن

و باالخره  زندیاش م یشانیپ یورا دو بار ر یگوش

 : دهدیجواب م

 

 سالم. -

 

 از شمال؟  یماهور؟برگشت یسالم بابا، خوب -

 

اگر  یحت شه،یاحترام بزرگترها را داشت، هم شهیهم

 یامیو الت ماندیاز قلبش تا ابد زخم خورده م یگوشه ا

 نبود:
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 راهم، امر؟  یتو -

 

 یز اونخسته تر ا یلیخستس، خ نیمه حالم،یب کمی -

 عصر نوبت دکتر دارم، خودم ...  ده،یکه نشون م

 

 .برمتونیم امیم -
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و سرعتش  شنودیو پر از درد پدرش را م قیعم یصدا

 : کندیم شتریرا ب
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 بده بابا.  رتیخداخ -

 

  د؟یندار یامر -

 

 یاندازه رسم نیقدر تلخ، به هم نیقدر سرد، هم نیهم

 : تیمیاز صم یو خال بهیو غر

 

 بابا.  یاعلی -

 

. داغدار بود، کندیو تماس را قطع م کندیم یخداخافظ

 قلبش، روحش، تمام گذشته اش، داغدار بود. 

 

تلخ تر، فکر کردن  یهمه اتفاق تلخ و روزها نیا یتو

 . کردیبود که آرامش م یتنها مسکن کایبه مل
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. شودیاندازد و وارد م یم دیکل رسدیانه که مخ به

جلو  ند،یب یم شیرا سرگرم اتو کردن لباس ها نیمه

با  نیاندازد. مه یمبل م یو ساکش را رو رودیم

 : زندیم یلبخند خسته ا دنشید

 

 جانِ دلم مامان.  -

 

 : بوسدیو صورتش را م رودیجلو م ماهور

 

  ؟یزنیمخانوم؟ من مُردم که شما اتو  یاحوال مه -

 

 خوب بود؟  یب یعه خدا نکنه بچه، ب -

 

 اریسرحال، و بس ف،یرد زون،یماه بود، م ،یب یب -

 دلتنگ.
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و دست ماهور را  کشدیم زیاتو را از پر میس نیمه

 : ردیگیم

 

 . میحرف بزن کمی نیبش ایب -

 

 : زندیو با مدارا لب م کندیسر کج م ماهور

 

 بعدش؟  نمیبابارو بب -

 

 . دورت بگردم خواب بود -

 

 برگشتم.  یزیبر ییچا هی -
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و سمت  کندیبدرقه اش م یبا لبخند خسته ا نیمه

 زد،یبر یدانه اش چا کی یکی یتا برا رودیآشپزخانه م

دوشش افتاده  یرو یکه تمام زندگ یتنها فرزند یبرا

 کردیاحترامشان را حفظ م زند،یبود اما باز هم لبخند م

 .کردینم غیو محبت را در

 

و  کندیسر و صدا در اتاق را باز م یآرام و ب ماهور

دلش  یدرهم دستش را رو یروزبه با اخمها ندیبیم

 گذاشته و چشم بسته. 

 

از  ایاز روزگار خورد  ایکه  ییدرد داشت، دردها پدرش

دردها اگر  نیا کردیفکر م ی. گاهشیفکرها یتمام ب

 است! یتاوان باشد، سرطان تاوان بزرگ
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پدرش را  یگرفته  یاتاق را ببندد که صدادر  خواهدیم

 : شنودیم

 

 بابا.  دارمیب -

 

 :ندینش یتخت م یو لبه  شودیاتاق م وارد

 

  د؟یدرد دار -

 

 خوب بود؟ یب یب ره،یو م ادیم ینفس هیهنوز  -
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چند نوبت دکتر  ، ساعتسالم رسوندن خدمتتون -

  د؟یدار

 

 رونیدردناکش ب ی نهینفسش را سخت از س روزبه

 : کشدیتخت باال م یو خودش را رو دهدیم

 

 باباجان.  ۶ساعت  -

 

 دنبالتون. امیم ۶تا  ویتا استود رمیپس م -

  

 یچشمها یو برخالف حال بدش از درد تو شودیم بلند

 : دیگویاش م دهیروزبه و رنگ پر

 

  د؟یندار یفعال امر -
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و  یجد یچشمها یپر از حسرت و بغض روزبه رو نگاه

زده بود.  خیپسر انگار  نیا ند،ینشیم ،ماهوریِخال

پر از  ی نهیس یرو یِنگاهش به صورت خندان ماه

و  شتریقلبش ب یحوال ییو جا ماندیتپش ماهور م

 . سوزدیم شتریب

 

 رد،یبپذ توانستیرا نم یبگیو غر یحجم از سرد نیا

حرف  یا بهیتر از هر غر بهیغر یلیود اما خپسرش ب

 . شدیفقط احترامش حفظ م زد،یم

 

 بابا.  یبش ریعاقبت بخ -

 

. پدرش را رودیم رونیو از اتاق ب زندیم یکمرنگ لبخند

گذشته نه اما  یبه اندازه  دیدوست داشت، شا

 دوستش داشت. 
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 . سرد شد مامان جان یچا -

 

 .خانوم یهدست و صورتم و بشورم اومدم م -

  

 ریتصو خیو نگاهش م شودیم یبهداشت سیسرو وارد

سابق  یچشمها شی. چشمهاماندیم نهییآ یخودش تو

شب  کیشده بود،  زییپا شیچشمها ینبود. انگار تو

 و طراوات نبود.  یاز سبز یکه رد یزییسرد پا

 

به دختر حاج صادق مودت بود و جوابش. هر  دلخوش

 یا گفته بود اما، به قول بچند که همان اول جواب رد ر

 زنده بود.  دیبا ام زادیآدم یب
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 یو پالک گردنبندش را تو شوردیو صورتش را م دست

نگاه و  ی رهیاندازد و خ یم نییسر پا رد،یگیدستش م

 : زندیپر از عشق لب م یخندان ماه یلبها

 

 ماهور هنوز عاشق خنده هاته ها.  -

 

. از بوسدیم قیو عم بردیم شیرا سمت لبها پالک

 یمبل م یرو نیمقابل مه رودیم رونیکه ب ییدستشو

 : ردیگیم شیدستها یرا تو یو فنجان چا ندینش

 

 داروهاشو خورده؟  -

 

 .بخواب تو هم کمیتو بخور  یخورده، چا -
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 یتو یبه ساعت مچ یو نگاه خوردیرا م یاز چا یکم

 اندازد:  یدستش م

 

 ببرمش دکتر. که  گردمیبرم ۶برم سرکار، تا  دیبا -

 

 بچه؟  یاستراحت کن یپس ک -

 

 کم حرص بخور.  ،یب یمن خوبم دخترِ ب -

 

 ریو نگاه او هم مات تصو زندیم یلبخند خسته ا نیمه

 سوزدیم شتریب شهیدلش از هم ماند،یگردنبند ماهور م

 !کندیو بخاطر دل ماهور باز هم سکوت م
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  ه؟یخبر ،یتو فکر یادیز کا،یمل هیچ -

 

که ماهور آن روز  یرا از تلفن همراهم و دکلمه ا نگاهم

 گوشم بود:  یتو یهنذفر رم،یگیفرستاده بود م

 

 ! یمارو آوردنمون تو باز م،یبلد نبود یما باز -

 

نگاهم را به نگاه مشکوک و  کنم،یرو قطع م دکلمه

 لهیپ ادیز هایکه تازگ ی. ماهاندهمیماهان مکنجکاو 

 . کردیم
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فکر کردن  ای رم؟یاجازه بگ دیواسه فکر کردنمم با -

فکر  ییزایچ هیما دخترا هم حد و مرز داره و به  یبرا

  ره؟یآبروتون م میکن

 

 کندیپرت م زیم یرو بایرا تقر ونیزیکنترل تلو ماهان

 : کندینگاهم م یو با طلبکار

 

 یزیریم فیچرا دهن من باز نشده اراجچته تو؟  -

  رون؟یب

 

 نکهیاز ا ،یبودم، از فکر کردن به ماهور مهدو خسته

نکند با همان  نکهینکند به گوش خانواده ها برسد. از ا

دردسر درست کند و  میته قلبش برا یعالقه و حس قو

باخبر شود و بعدش...  انیمن با ک یپنهان یاز رابطه 

 اند! برس یبعدش به گوش کس
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طور شناخته بودم  نینه ا دمیدیطور م نیرا نه ا ماهور

 شیپ رقابلیغ زیعشق آدم را به هر چ انیاما، به قول ک

 !کندیم لیتبد یا ینیب

 

 حوصله ندارم ماهان، ول کن.  -

 

تو خونه؟  یبچپ یمجبور ؟یچته که حوصله ندار -

 یرینم ستیخاله، حاال که اون لندهور ن شیپاشو برو پ

 ! یچرا تو مشکوک یگیبعد م

 

پر بود، مغزم شلوغ بود، و حوصله ام، از توان  دلم

 موجود خارج بود.  نیتحمل ا
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نرفتم که بدخواب نشه، حاال  خوابه،یموقع م نیخاله ا -

 داستان بساز.  یه

 

 ا،یدر رفتمیم دیبا ،رومیو سمت اتاق م شومیم بلند

فقط . کردینم یکجا فرق رفتم،یم دیبا ابان،یجنگل، خ

 . زدمیم رونیاز خانه ب دیبا

 

 اطیاندازم. به ح یرا گردنم م نمیو دورب شومیم آماده

 : شنومیرا م شیصدا رسمیکه م

 

 خاله؟  شیپ یریم -

 

 کنم. یعکاس کمی رمینه، م -

 

@shahregoftegoo



و در را  رومیم رونیبزند ب یگریحرف د نکهیقبل از ا و

و به  کنمیفکر م کنم،یافتم و فکر م ی. راه مبندمیم

 . رسمیکجا هم نم چیه

 

گذشته  شیاز رفتن ماهور و آن حرفها شدیهفته م دو

مدام  ممیو تصم انیکه من با وجود ک یبود. دو هفته ا

با خودم فکر کردم چه شد که ماهور به من 

گردنبندش اگر  یعالقمندشد؟ دخترک خندان رو

نبود  یآن حس قو یعشقش نبود پس که بود؟ اگر ماه

دستش  زکه ا یعشق دیاشت؟ شابا او د یپس چه نسبت

 داده بود! 

 

گرفت. و  یداد و نه تماس یامیتمام نه پ یهفته  دو

 ایدن یمرد با تمام مردها نیا کردمیچرا حس م دانمینم

مدلش بود را  ایبود  نیفرق دارد. اخالقش سنگ
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با آن ابراز عالقه اش بعد از  کردمیاما فکر م دانستمینم

قول ماهان مخم را بزند، بدهد و به  امیرفتنش مدام پ

 که دلم را ببرد.  نیا شاصالح قشنگتر ای

 

نبود. انگار آن ابراز  یاز ماهور مهدو یخبر چیه اما

 من اتفاق افتاده بود. الیخواب و خ یعالقه هم تو
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به  یحس چیهمن فقط فکر کنم و  خواستیهم م دیشا

 یهمان جا رو رسمی. به ساحل که منشود لیمن تحم

 رهیخ نمیو از لنز دورب نمینش یم یتخت سنگ بزرگ

 . مانمیکه امروز آرام بود م ییایدر ی

@shahregoftegoo



 

بعد از آن ابراز عالقه اش به من و گرفتن شماره  انیک

 یعاشقانه داده بود و حرفها امیتلفنم هزار جور پ

 قشنگتر زده بود. 

 

 معتقد بودم ماهور متفاوت است.  نیهم یبرا

بود و  دهیهر بار پرس ،مییچه بگو یب یبودم به ب مانده

 انیاما اگر از ک کنمیمن هر بار گفته بودم دارم فکر م

ام را  ی. اگر جواب منفدمیترسیاز عواقبش م گفتمیم

 روشن و  ِلیو خب تمام دل خواستیم لیدل گفتمیم

 بود.  انیواضح من ک

 

 یم نییرا پا نیدورب خوردیکه زنگ مهمراهم  تلفن

 بود:  انیک کشم،یم رونیرا از کوله ام ب یآورم و گوش
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 . زمیسالم عز -

 

 بود:  حالیخواب آلود بود، ب شیصدا

 

نه  ،یامینه پ ،یخانوم، نه زنگ کایمل یشد دایکم پ -

 .یخبر

 

 چکسیشده بودند، و متاسفانه ه ریهمه بهانه گ امروز

مرا بشنود، گوش شنوا نداشتم، تمام  یه هانبود بهان

 رتریکه روز به روز پ یبود و حافظه ا یب یمن ب دیام

 . شدیم

 

 . انیک میهم بود شیپ روزیما که د -

 

 . یاونم من خواستم که اومد -

@shahregoftegoo



 

 زنمیقدم م شوم،یو بلند م زنمیم یحوصله ا یب لبخند

 : یدلتنگ یرا بگذارم پا شیتمام بهانه ها کنمیم یو سع

 

من خونه که هستم  گه،یخودمم خواستم که اومدم د -

چرا صدات  د،یتماس گرفتنم کمه ببخش طیشرا کمی

  حاله؟یب

 

داد خوردم فکر کنم  ییزایچ هی یاِب نیصدام؟ آها، ا -

 .زنمیم جیبود، از اون موقع گ یزهرمار

  

 ! یحیتفر یحت ان،یک ینخور گهیقرار بود د -

 

اش را  یحرف بعد انمتویخوب م یلیو خ خندد،یم

 حدس بزنم: 
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 شهینم میچی... زد باال؟ ه تیباز رگ حاج صادق -

 نترس. 

 

 کرد،یکشدار بود و پشت هم سکسکه م شیحرفها

 انیکه ک یمن هم االن از همان زهرمار شدیاگر م دیشا

همه افکار شلوغ و  نیتا فکرم از ا خوردمیخورده بود م

 پرت و پال خالص شود. 

 

و به قول مونا من  کردیم یور زندگج کی یکس هر

که  یا یخودم و زندگ هیرا شب انیتمام ک توانستمینم

 . بود تا انتخاب خودم ، کنم لیتحم شتریالبته ب

 

 . فعال زنم،یشب زنگ م ،یمل گهیمن برم د -
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 .کندیقطع م یخداحافظ یرا ب تماس

بگذارم که نگاهم به  بمیج یرا تو یگوش خواهمیم 

 شوم،یافتد. وارد تلگرام م یتلگرام م دیجد یها امیپ

تازه بود  یدکلمه  کیداشت،  دیکانال ماهور پست جد

و  کنمیفرستاده بود. دانلودش م شیپ قهیکه پنج دق

 .گذارمیم میگوش ها یرا تو یهنذفر
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 نیتو ا یکه اتفاق نیحرفارو، هم نیول کن ا نیبب "

تر  یاتفاق یلیکه خ نیاومدم، هم ایبه دن خیقرن از تار

 یلیخ یلیکه خ نی. و همیاومد ایقرن تو به دن نیتو ا

@shahregoftegoo



قرن عاشقت شدم برام  نیتر درست تو هم یاتفاق

 ! هیکاف نی... همهیکاف

 ! یو خاموش نکن تینرفته بگم... گوش ادمیتا  یراست

 

 یب یخانه  یخودم را جلو مرسیدکلمه که م ینجایا به

 راه افتاده بودم؟  یک نم،یبیماه م یب

 

که گوشش  یبود و من تمام مدت یقشنگ ی دکلمه

که بارها و بارها  یانی. به ککردمیفکر م انیبه ک دادمیم

خاموش کرده  ایچرا تلفنش را جواب نداده  نکهیسر ا

و  م،یداد زد م،یدعوا کرد م،یقهر کرد م،یبحث کرد

است، آن هم  زیچ کیتمامش  لیدل میدیتهش فهم

 دوست داشتن! 
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 شتریاز ب یمین لیدل کنمیحاال که خوب تر فکر م اصال

بود که به موقع و  ییدوست داشتن ها نیدعواها هم

 خوب درک نشدند! 

 

 یب یب شوم،یم یب یب یاندازم و وارد خانه  یم دیکل

کنار باغچه نشسته  یهمان تخت چوب یرو اط،یح یتو

ظاهرا  نکهی. نه اسوختیاش م ییتنها یدلم برا بود.

بابا و ماهان و  ایماهور  ایمن بودم  ایتنها باشد، نه، 

که او را  یتنها بود. همدم یماه دل یب یاما، ب هیبق

 یزندگ یعشق تو کینبود  چقدربفهمد نبود. و 

 گفتیم یدردناک بود. هنوز هم هر وقت از حاج مرتض

لبخندِ غرق  کیبه  شیو لبها زدیبرق م شیچشمها

 آمد.  یکش م یدلتنگ

 

 . ماه یب یسالم ب -

@shahregoftegoo



 

 دهد،یو با لبخند جواب سالمم را م کندیم نگاهم

 :مییگویو نگران م نمینش یکنارش م

  

 اخه؟  نییپا دیپله ها اومد نیاز ا ییتنها یچه جور -

 

دردت به  یمادر، خوب فتادمیقدر از پا ن نیهنوز ا -

 جونم؟ 

 

 : بوسمیرا م صورتش

 

 . بردمتونیوگرنه م دیبودم، فکر کردم خواب ایدر -

 

@shahregoftegoo



 یزیچ خواهدیو م کشدیکش مدردنا یبه پاها یدست

 شومیبلند ن شود،یتلفن خانه مانع م یکه صدا دییبگو

 : گذارمیتخت م یرا رو نمیو کوله و دورب

 

 . امیاالن م -

 

سمت تخت  شوم،یو وارد خانه م رومیها را باال م پله

 زیم یرنگ را از رو یمشک میس یب یو گوش رومیم

 شناسم،ازیاندازم و نم یبه شماره م ینگاه دارم،یبرم

 : دهمیتهران بود اما آشنا نبود، جواب م

 

 !؟ دییبفرما -

 

را امکان نداشت  شیخوشبختانه صدا ای متاسفانه

 خودش بود:  ی ژهیاز بس که خاص و و ینشناس

@shahregoftegoo



 

  کا؟یاحوالِ خانومِ مل -

 

 یجور کیمثل دختربچه هارفتار کنم،  ستمخواینم

 : فتادهین یاتفاق چیصحبت کردم که انگار ه

 

  د؟یماهور، خوب هست یِسالم آقا -

 

پر از خش و خسته اش را  یو صدا رومیم اطیح سمت

 : شنومیم

 

 خانواده خوبن؟  د؟یقربان شما، شما خوب -

 

 بهش.  دمیو م یاالن گوش اطِ،یح یتو یب یممنون، ب -

 

@shahregoftegoo



 . شمیممنون م -

 

 کنمیبا خودم فکر م یو لحظه ا پوشمیرا م میها کفش

هم به  دیشا دم؟ینکند واقعا آن ابراز عالقه را خواب د

که با خانواده ام خورده بود  یحرمت نون و نمک

حجم  نیرا فراتر بگذارد. هر چه بود ا شیپا خواستینم

 جالب بود میاز تفاوت و خاص بودن برا

 

 : مییگویم سمریکه م یب یب به

 

 . یمهدو یاز من خدانگهدار آقا -

 

 خانوم.  ریروز بخ -
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تخت  یو خودم لبه  رمیگیم یب یرا سمت ب یگوش

و همان دکلمه را  دارمیتلفن همراهم را برم نم،ینشیم

و نگاه  خنددیبلند م یب ی. بفرستمیم انیک یبرا

خنده اش را  لیدل شود،یمن متوقف م یخندانش رو

 بود! یکاف دیخندیکه از ته دل م نیهماما  دمینفهم
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 ماهرخه؟ یهمون نوه  نیصداش خوبه، ا -

  

و دکلمه را قطع  رمیگیم انیرا از دست ک یگوش

 : کنمیم

@shahregoftegoo



 

فرستادم به  روزید نویا ؟یبه صداش دار کاریچ -

 .حرکتم عاشقانه بود سرمریخ ،یمتنش فکر کن

  

 : کندیدراز م زیم یرا رو شیو پاها خنددیم انیک

 

 یارتباط یراه ها میشدیکه ما عاشق هم م یهر قرن -

 . میکردیم دایو پ

 

 : گذارمیشانه اش م یخنده سرم را رو با

 

فکرشو بکن، نامه  م،یدادیهم نامه م یمثال برا -

 خودشو داشته ها.  تینوشتنشم جذاب

 

  ندس؟یگو اروی -

@shahregoftegoo



 

  ه؟یک اروی -

 

نخ از  کیو  داردیبرم زیم یرا از رو گارشیس پاکت

 :کشدیم رونیرا ب گاریس

  

 بود اسمش؟  یچ گه،یماهرخ د ینوه  نیهم -

 

 . یماهور، ماهور مهدو -

 

چرا  دانمینم کند،یرا روشن م گاریو س زندیرا م فندک

 خواست،یعاشقانه م یدلم حرفها خواست،یدلم توجه م

 .خواستیرا م انیابراز احساسات از طرف ک یدلم کم

  

 فرستاده واسه تو؟ یتیدکلمه رو با چه ن نیا -
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مثل ماهان حرف زده بود،  کنم،ینگاهش م متعجب

 تفاوتش تنها ارام تر بودنش بود: 

 

کانال تلگرامش  یگفتم واسه من فرستاده؟ تو یکِ  -

 بود. 

 

 گاریبه س یقیو پک عم دیگویم یحوصله ا یب آهان

 : شومیو بلند م گذارمیم زیم یرا رو ی. گوشزندیم

 

  زم؟یبر یچا -

 

قرن اونم با دوست پسرت،  نیا یخوردن تو یچا -

 نشده؟ یمیقد کمی

 

@shahregoftegoo



داشت دکلمه را مسخره  گردم،یسمتش برم جیگ

بود را  یگرید زیهدفش چ ایماهور را  ای کردیم

 : دمیفهمینم

 

  شه؟یم یمیخوردن مگه قد یچا -

 

 !دترهیها جد شهیاون ش اتیمحتو -

 

دوست  چرخد،یکه اشاره کرده بود م ییسمت جا سرم

 نه: تیوضع نیا یو تو نجایداشتم امتحانش کنم اما ا

 

بخاطر من  یخوبه هزار بار گفت ست،یاالن وقتش ن -

 . یخورینم
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خاموش  یگاریجاس یرا تو گارشیو س شودیم بلند

حجم از  نیبا ا مفهمیو من نم د،یآ ی. جلو مکندیم

 .کردمیچه م نجایدلهره ا
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 یلبها نیو نگاهش ب کشدیم میها یبه چتر یدست

 یام در گردش است، دلم خال یمشک یسرخ و چشمها

نشان ندهم با آن همه  کنمیاما، تمام تالشم را م شودیم

که با کمال  یمرد نیبه ا یته دلم،گاه مانِیاعتماد و ا

. انگشت اشاره اش از کنمیدوستش دارم شک م لیم

خودم  ی. تورسدیم مو تا گوش خوردیسر م میچترها

 : ردیگیکمرم را م گرشیبا دست د شوم،یجمع م

@shahregoftegoo



 

بار امتحانش  هیمنم بخاطر تو  یتو هم گفته بود -

 . کنمیم

 

 : دیلرزیم میصدا

 

 گهیو کجا، بزار واسه بعد، من د ینگفتم ک یگفتم ول -

 برم .  دیبا

 

 : کندیکمرم محکمتر م یاما دستش را تو کشمیم عقب

 

 میکنیبار با هم امتحان م هی ه؟یاالن با بعد فرقش چ -

و دخترش  یبعدم به احترام حاج میبریحالشو م

 کنار.  مشیزاریم

 

@shahregoftegoo



 : گذارمیاش م نهیس یتر دستم را تو یتر و عصب یجد

 

 برم.  دیمن با ان،یاالن نه کگفتم  -

 

 .یزیبر یچا یخواستیشما که م -

 

قرن کنار دوست پسر  نیا یتو یچا یشما هم گفت -

 . دهیحال نم

 

 : رودیو عقب م داردیدستش را از کمرم برم باالخره

 

 . کایمل ییترسو یادیتو ز -

 

 سیخ میچشمها دمیترسیم یبود؟ من وقت دهیفهم

 داشتم و نداشتم... اعتماد  انی. من به کشدیم

@shahregoftegoo



 

 بترسم؟  دیبا یاز چ -

 

 :زندیم شخندین

  

 یخونه  یایم یاعتماد یقدر ب نیا یوقت هیچه جور -

 من؟ 

 

تمام آن  کنمیخودم را نبازم، جان م کنمیم تالش

 نیببرم، من ا نیرا از ب سمیخ یچشمها یتو یواهمه 

 یمرد را دوست داشتم، اعتماد هم داشتم، اما گاه

 را نقض کند ییزهایچ کی توانستیردانه مم ی زهیغر

 . 

  ان؟یک -

 

@shahregoftegoo



و به همان حالت  رودیتوجه به من سمت کاناپه م یب

و  کندیراهم روشن م ونیزیبار تلو نیا ند،ینش یقبل م

 .کندیم نییهدف کانال ها را باال و پا یب یلیخ

 

 : گذارمیدستش م یو دستم را رو نمینش یم کنارش

 

  من بهت اعتماد دارم. -

 

 . یکامال مشخص بود، بکش کنار مل -

 

 یو دستم را البه ال کنمینفسم را فوت م کالفه

 : کشمیم شیموها

 

دستِ خودمون  یکار هیو  میو بخور یاون زهرمار -

 ان؟یبه اعتماد داره ک یچه ربط ؟یچ میبد

@shahregoftegoo
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و  کندیرا خاموش م ونیزیتلو زند،یم را پس دستم

 زیم یرا از رو شیکند،پاهایپرت م زیم یکنترل را رو

متشنج  یدرهم و اعصاب یو با اخمها کندیجمع م

 : گرددیسمتم برم

 

از  یادیز یبخور یادیحد داره، ز یاون زهرمار -

در ضمن اصال به فرض از خود  ،یشیم خودیخودت ب

مگه  م،ین داددست خودمو میکار م،یشد خودمیب

مگه تهش تو مال من  فته؟یاتفاق ب نیا یداره ک یفرق

  ؟یستین

@shahregoftegoo



 

و  کردیطلبکار بودنش، داشت حالم را بد م ش،یحرفها

از نظر  انیگفتن نداشتم چون من و ک یبرا یحرف

 . میبا هم متفاوت بود یلیخ یاعتقاد

 

 برم.  دیمن با م،یزنیبعد حرف م ،یا یتو االن عصبان -

 

قبل از  رفتمیم دی. بادارمیو کوله ام را برم مشویم بلند

 شیپ فتدیب دیکه نبا یاتفاق ایاوضاع بدتر شود  نکهیا

 . دییایب

 

 وقتیفرار کن، تا خونتون بدو  ،یاره برو دختر حاج -

 بخورمت.  رمینگ

 

@shahregoftegoo



 یحرف دینبا کشم،ینفس م قیو عم بندمیم چشم

د بو نیحق با هرکداممان بود مهم نبود، مهم ا زدم،یم

آرام کردن و قانع  ییدر حال حاضر توانا چکدومیه

 .میرا نداشت گریکردن همد

 

من بهت اعتماد  نجام،یکه امن دوستت دارم  ان،یک -

 خوردن اون...  گمیفقط م نجام،یدارم که ا

 

 . یماهان نیجون به جونت کنن ع ،یادامه نده مل -

 

در  یافتم، جلو یو بعد راه م کنمیتاسف نگاهش م با

 : مییگویو آرام و پر از بغض م گردمیبرم رسمیم که

 

 مراقب خودت باش.  -

 

@shahregoftegoo



و  رومیم رونیب دهد،یم یجواب ینه حت کندینگاهم م نه

 . زدیریاشکم م بندمیدر را که م

 

آدمها  یایچقدر تفاوت دن کنمیافتم و فکر م یم راه

 آزاردهنده بود.
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 یم دنشیخوشحال بود، ماهورش داشت به د یب یب

که  یماه کیماه برگشته بود،  کیبار بعد از  نیآمد، ا

 چیبه من فرصت فکر کردن داده بود، بدون ه دیشا

 دیو من فکر کردم چه طور با ،یحرف ،یتماس ،یامیپ

 جواب بدهم که کمتر ناراحتش کنم. 

@shahregoftegoo



 

  گه؟یمن برم د ،یب یشربت درست کردم ب -

 

تخت کنارش  یرو کندیو مجبورم م ردیگیرا م دستم

 : نمیبنش

 

 . نتتیبمون بب اد،یکجا مادر؟ ماهور داره م -

 

 یدانیم میماه بگو یب یراحت به ب الیبا خ شدیم کاش

تمام اما، دل من با  یپسرت، ماهورت، همه چ ،یب یب

دلخور است و قهر  شودیم یاست که چند روز یمرد

 ! دهدیکرده و جوابم را هم نم

 

اسم  یو از حواس پرت مییهراس نداشتم بگو کاش

 بابا صادق و ماهان ببرد.  یرا جلو انیک

@shahregoftegoo



 

 آخه من...  -

 

رها  مهیحرفم را نصفه و ن شودیزنگ باعث م یصدا

 یب یبروم که ب خواهمیکنم و با استرس بلند شوم، م

 : ردیگیدستم را م

 

  کا؟یمل یدوسش ندار -

 

ماه، از رد کردن ماهور  یب یب یکردن چشمها دیاامن

 سخت تر.  تینها یسختر بود. ب یلیخ

 نیعاشق ماهور بود، مرا هم دوست داشت و ا یب یب

اما، چرا آن مکالمه  میبود بخواهد ما با هم باش یعیطب

 آمد؟!  ینم ادشی انیمرا با ک یتلفن یها ی
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 من ...  ،یب یب -

 

بدهم،  یچه جواب دانمیصال نمادامه بدهم، ا توانمینم

و  دادمینم یرا جواب درست شیوقت بود سوالها یلیخ

 .کردمیحرف را عوض م

 

 . امیمن در و باز کنم م -

 

 یاندازم و همان طور که دکمه ها یسرم م یرا رو شالم

 قی. نفس عمرومیم نییپله ها را پا بندمیمانتوام را م

 تا از استرسم کم شود.  کشمیم

 

 دیخر یپر از پاکت ها یبا دستها کنمیباز مرا که  در

لبخند خسته اما  کیلبخند دارد،  شود،یوارد خانه م

فر  شهیکه مثل هم ییدارد و مژه ها شیمهربان، ته ر

@shahregoftegoo



و آرام  بندمیخورده و حالت دار است،  در را م

 : مییگویم

 

 سالم.  -

 

 حالِ شما؟  کا،یسالم خانومِ مل -

 

 : رمیها را بگاز پاکت  یتا کم برمیم دست

 

  د؟یممنون، شما خوب -

 

و هر دو سمت  دهدیتا از پاکت ها را به دستم م چند

 : میافت یپله ها راه م

 

 شکر، خانواده خوبن؟ یاله -

@shahregoftegoo
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 . خوبن سالم دارن خدمتتون -

 

با  یب یب م،یشویخانه م و وارد میرویها را باال م پله

 یدلبر شیو خط شدن چشمها خنددیم دنشید

آشپزخانه رها  یرا جلو دیخر ی. ماهور پاکت هاکندیم

 . رودیو سمتش م کندیم

 

جوون تر و  یماهرخ خانوم چطوره؟ روز به روز دار -

 . ایشیخوشگلتر م
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 پدرسوخته.  نمیبرو بب -

 

،  شومیمو من با لبخند وارد آشپزخانه  کندیم بغلش

تمام  بای. تقرشومیم دهایمشغول جا به جا کردن خر

 نی. و من به ادهیآشپزخانه را خر ازیمواد مورد ن

امده  شیفارغ از تمام اتفاقات پ تشیاحساس مسئول

 . میگویم نیآفر

 

و مشغول شستنش  زمیریم ییظرفشو یها را تو وهیم

 . شومیم

 

ماهان  به ماهان فکر نکنم. فکر کردن به کنمیم تالش

همه  دینداشت. اول و آخر با یخوب ی جهیمعموال نت

. فکر کردن هم فقط اعصابت را کردیرا زهرمارت م زیچ

 . کردیم بیتخر
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. شنومیرا م یب یبا ب دنشیحرف زدن و خند یصدا

را پشت سر  شیکه صدا گذردیچقدر م دانمینم

 :شنومیم

 

 آخه؟  دیدیکشیشما چرا زحمت م -

 

تنش  یرنگ یشرت طوس یبار ت نیا گردم،یبرم سمتش

که دکمه  یبلند مشک نیآست راهنیکرده بود همراه با پ

 را باز گذاشته بود. شیها

  

دلتنگتون  ،یب یب شیشما پ دیبر ست،ین یزحمت -

 بود. 

 

 کند،یدستم بود را نگاه م یکه تو یبیو س دیآ یم جلو

 آورد:  یدست جلو م
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 اجازه هست؟  -

 

 خچالیاش را به  هیو تک ردیگیرا از دستم م بیس

 : دهدیم

 

گفتم قبل  نیهم یبرا د،یزود برگرد دیاالن با دونمیم -

 . رمیجوابمو بگ دنتونیند گهیاز رفتن و د

 

طور  نیدستم بود و آب هم یتو یگالب یرو نگاهم

چه طور  م،ییچه بگو دانستمی. نمرفتیداشت هدر م

ه با فاصل پرم،یاز جا م دیآ یدستش که جلو م م،ییبگو

بود و دستش را از کنارم رد  ستادهیاز من ا یکم ی

سخت  یلیبست، خ یآب را م ریکرده بود و داشت ش
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فقط  ،یکم دهم،یم نکیام را به س هیو تک گردمیبرم

 : رودیعقب م یکم

 

  م؟یحرف بزن -

 

 امدیقدر پر از تمنا و محترم گفته بود که دلم ن آن

عقب  دو نفره را یغذاخور زیم یبزنم. صندل یحرف

دست  یمسخ شده و ب یو من ناچار، مثل آدمها دهدیم

 کیو نگاهم همچنان  میشنیم یهمان صندل یو پا، رو

 ی. ماهور هم مقابلم روچرخدیجز صورت او م ییجا

ماهان  کنمیم ا، و من خدا خد ندینش یم یصندل

 نرسد: 

 

  د؟یمن فکر کرد یبه حرفا -
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 نیا همکه، جواب من از اول ت خواستیکردن نم فکر

 و واضح بود. ،روشنیحت ایحاال تا آخر دن
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 بله، فکر کردم.  -

 

و  گذاردیم زیم یدستش را رو یتو یگاز زده  بیس

همان  ینگاه من رو کنم،ینگاهش را حس م ینیسنگ

 : ماندیم زیم یرو یگاز زده  بیس

 

 ب من؟ و جوا -
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 نهیس ی. آن دختر روکردیحواسم را پرت م شیصدا

 : شتریاش ب

 

 ماهور.  یمن فعال قصد ازدواج ندارم اقا -

 

حرف را آوردم و زدم و حال خودم  نیاز کجا ا دانمینم

 بهم خورد.  یا شهیکل یجمله  نیاز ا

 

  ن؟یهم -

 

بود، و من فکر  دهیو خون سرد و پر از تعجب پرس ارام

 ام قانع کننده نبود!؟  یتکرار یه جمل کنمیم

 

 : شودیدوخته م شیو به چشمها دیآ یباال م نگاهم
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 .نهیهم لمیاز دال یکی -

 

 رهیو خ کندیدر هم قالب م زیم یرا رو شیدستها

 : کندینگاهم م

 

 دوم؟  لیو دل -

 

 لیفام کیمن به شما فقط به عنوان  گفتمیطور م چه

 م ندارم؟ ه یگرید یو عالقه  کنمیدور نگاه م

 

 قلب من شکل نگرفته!  یتو یاحساس یول دیببخش -

 

و پر از حرف،  رهینگاه خ کیسکوت تلخ، با  کی یتو

 ایو من معذب و ناتوان مانده بودم بروم  کردینگاهم م

 کنم: ییدلجو یکم ایبمانم 
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من  د،یهست یماهور شما مرد محترم و خوب یآقا -

احساس،   یول دم،یاز شما ند یبد چیمدت ه نیا یتو

 جور مسائل نداره .  نیبا ا یارتباط ادیز

 

 متوجم خانوم.  -

 

  دم؟یمن سرد شن ایگفته بود  سرد

 

احساس شما قابل  د،یمدت و فکر کرد نیممنون که ا -

درون شما  یبه وجود اومدن حس یبرا گمیاحترامه، نم

 یبرا یاما حتما و ابدا، مزاحمت کنم،یم کنم،ینم یتالش

 . دی، مطمئن باششما ندارم
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بخاطر خانواده ام گفته بود که  میمستق ریغ کنمیم فکر

حرف زدنش قشنگ بود، مثل  شوم،یدردسر نم تیبرا

 .شیصدا
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مرا  یخانواده  بایتقر یعنی زدیاز دردسر حرف م یوقت

 خواستی. دلم مدانستیمشناخته بود و مشکالت مرا 

 یبه وجود آمدن حس یبرا یماهور تالش یآقا مییبگو

درون من شکل گرفته  یدرون من نکن چون قبال حس

 ! گرید یآدم یمنتها برا
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. همان شودیو بلند م دهدیرا به عقب هل م یصندل

نگاهم  یمیقدر محترم، همان قدر آرام و گرم و صم

 : کندیم

 

ارزو  نارویواستون بهتر د،یممنون که وقت گذاشت -

 . کایخانومِ مل کنمیم

 

بشنود  یجواب منف یوقت کردمیچرا فکر م ن؟یهم

 کیو  ردیگیو حالم را م خوردیاحتماال به غرورش برم

که غرور  دهدیم هیجوابم را با گوشه و کنا یجور

 شکسته اش را بند بزند؟ 

 

غلط از آب  کردمیدر مورد مرد مقابلم م یهر فکر چرا

 امد؟  یدر م
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مقابلم احتماال و ظاهرا اندازه  یساله  کیو  یس مرد

 ساله تجربه داشت، شعور و درک داشت.  50مرد  کی

 

من  یاز جواب منف نکهینه ا شوم،یبلند م معذب

 شیبود، چشمها دایناراحت نشده باشد. شده بود، پ

 بود و رد لبخند کمرنگ تر شده بود. نیغمگ

 

 گه ناراحتتون کردم. ا خوامی. عذر مکنمیخواهش م -

 

 رود،یو عقب م شودیپررنگ تر م یکم لبخندش

 :کندیدستش را سمت در دراز م

  

 . دییکارا با من، شما بفرما ی هیبق -

 

 هم بخاطر ماهان و بابا صادق هم خودش:  رفتم،یم دیبا
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 . خچالهی یشربت تو -

 

 . دیمحبت کرد یلیخ -

 

افتم  یه مو را مییگویلب م ریز یآرام کنمیم خواهش

. کنمیرا کف پارکت ها حس م یزیچ ختنیر یکه صدا

گردنبندش را  یمشک یو مهره ها گردمیمتعجب برم

و خودش که مات پالک گردنبدش  نمیب یم نیزم یرو

 بود.  نیکف زم

 

جا  کیهر کدام  شیپاره شده بود و مهره ها گردنبدش

 نبود آن لحظه.  ایدن نیا یو خودش انگار تو افتاده بود

 

  شد؟یچ یوا یا -
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عکس خندان دخترک را از  شوم،یو خم م رومیم جلو

 شیچشمها کنم،یو بهتر نگاهش م دارمیبرم نیزم یرو

نگاهش از پالک  رم،یگی. پالک را سمتش مدیخندیم

 ردیگیپالک را م ،چسبدیم میو به چشمها شودیکنده م

 یبا ارزش زیانگار چ دارد،یمشتش محکم نگه م یو تو

 از دست داده باشد.  یرا لحظه ا

 

 . هوی شدیچ دونمینم -

 

من جمع  یب یب شیپ دینخش پاره شد، شما بر -

 .کنمیم
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شلوارش جا  بیج یپالک را تو د،یآ یخودش م به

 نیپخش شده کف زم یمهره ها یو نگاهش رو دهدیم

 : چرخدیم

 

 . کنمیشما، خودم جمع م دییه بفرمان -

 

بدانم آن دخترک خندان و البته  خواستیدلم م یلیخ

است اما،  یگردنبدش چه کس یرو بایز تینها یب

 باشد.  یفضول ایکند  یفکر دمیترسیم

 

و مهره ها را دانه دانه جمع  شومیحرف خم م یب

. شودیمشغول جمع کردن م گریاو هم طرف د کنم،یم

 : میشنویا از سالن مر یب یب یصدا
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 شما دوتا؟  دیکجا رفت دیکاشت نجایمن و ا -

 

 یدست خال شودیو مهره ها که کامل جمع م میخندیم

 : رمیگیام را سمتش م

 

 من واستون درستش کنم.  دیبد -

 

ماهان افتاده بودم. گفته  ادیرا گفته بودم و بعد  نیا

 ندیگردنبند را بب نیبودم و فراموش کردم اگر ماهان ا

رخ بدهد. گفته بودم اما  یممکن است چه فاجعه ا

. دست رید تینها یبود. ب رید یهر حرکت و حرف یبرا

آورد و مهره ها را  یپر از مهره اش را سمت دستم م

 : زدیریکف دستم م
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 کنم،یچون وقت درست کردنش و ندارم تعارف نم -

 . شمیممنونتون م یلیخ

 

و ماهور  د،یآ یرنماز دستم ب گریکار د زنم،یم لبخند

 : دییگویافتد و بلندتر م یراه م

 

 . یب یب میاومد -

 

 : زنمیم شیبرود که صدا رونیب خواهدیم

 

 ماهور؟  یآقا -

 

 جان؟  -
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جور محبت را  کی ایعادتش  ایاش بود  یحواس یب از

نبود.  تیموقع نی، اما جان گفتنش مناسب ا دانمینم

دستم نگه  یتوو من مهره ها را سخت  دیآ یجلوتر م

 : دارمیم

 

 داخلش؟  زمیبر نارویا دیدیم یزیچ هی -

 

 حواس ندارم که.  -

 

را  یکوچک گل یکاسه  هیو  رودیم نتیکاب سمت

مهره ها را داخل  رد،یگیاورد و مقابلم م یم رونیب

. باز رمیگیو کاسه را م زمیریرنگ م یآب یکاسه 

و  خورمیبار خنده ام را م نیبرود که ا خواهدیم

 : زنمیم شیصدا
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 ماهور؟  یِآقا -

 

 :مییگویو من با خنده م گرددیبار متعجب برم نیا

 

 [05.04.21 17:59] 

 

  1۶9_پارت#

 

 . دیبهم بد دیپالک گردنبد و فراموش کرد -

 

را  گرشیو دست د زندیاش م یشانیپ یرا رو دستش

و سمتم  کشدیم رونیپالک را ب برد،یم بشیج یتو

 : ردیگیم
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با خودش،  برهیو م رهیگیحواستو م ییجوابا هی یگاه -

 . خوامیحواس، معذرت م یکه من موندم ب نهیا

 

 رم،یگیو پالک را م برمیو پر از خجالت دست م معذب

قدر  نیبودم. کاش ا دهیمنظورش را خوب فهم

 تا خجالت زده تر شوم. زدیمحترمانه حرف نم

  

و  کنمینفسم را فوت م رودیم رونیه بآشپزخانه ک از

از  دی. باماندیپالک م یدخترک خندان رو ینگاهم رو

با ماهور  یدخترک چه نسبت نیا دمیپرسیم یب یب

 یسوالم سوال ها نیدارد. اما نه... ممکن بود بعد از ا

در مورد ماهور و حسم بپرسد که من جوابش را  یگرید

 بدهم.  توانستمینم
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 زیم یو کاسه را رو گذارمیهم کاسه م یرا هم تو پالک

 :شنومیرا م یب یب یکه صدا گذارمیم

  

 مادر.  خورهیزنگ م تیگوش کایمل -

 

 یماهور داشت ناخون ها روم،یم رونیآشپزخانه ب از

 یو برا زنم،یلبخند م گرفت،یم ریماه را با ناخونگ یب یب

مرد را آرزو  نیمثل ا یو آخر عمرم همچنان نوه ا یریپ

 .کنمیم

  

 یریگیاز ته م یلیشده خ فیشما چشمات ضع -

 . نارویا
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 کشم،یم رونیب فمیرا از ک یو گوش رومیمبل م سمت

 گردمیسمت آشپزخانه برم زند،یماهان بود، دلم شور م

 : دهمیو جواب م

 

 . امیدارم م -

 

 ناهارم بمون هان؟  یخوایم -

 

 کنم،یزدنش نفسم را فوت م هیاز کنا کالفه

و مهره ها و  کشمیم رونیا از کشو بر یکوچک پاکت

 : زمیریپالک را داخلش م

 

. اومدم کردمیو جابه جا م یب یب یدایداشتم خر -

 ماهان. 
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 کنم،یبزند تماس را قطع م یگریحرف د نکهیبدون ا و

 : گذارمیم فمیرا داخل ک یو پاکت و گوش رومیم رونیب

 

 .گهید رمیمن با اجازتون م -

  

 :کندیم نگاهم جیگ یکم یب یب

  

 کجا مادر؟  -

 

اشتباه  گرید یکس ایخانم  نیباز مرا با مه احتماال

اوضاع حافظه اش خراب تر  ییروزها کیگرفته بود، 

 : شدیم

 

 ماهان زنگ زد.  ،یب یبرم خونه ب -
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و او طبق معمول بلند  کنمیم یماهور هم خداحافظ از

 ام کند. یدر همراه یتا جلو شودیم
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 زنمیلرزان و پر از استرسش زنگ خانه را م یدستها با

 کیدلم نبود و نزد ی. دل توکوبدیوقفه م یو قلبم ب

را نداده بود.  میها امیجواب پ یحت انیهفته بود ک کی

 یبرا ان،یک یبوسه ها یدلم تنگ شده بود، برا

 ت و توجه اش! محب یآغوشش. برا
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 ست،یپاسخگو ن یو کس زنمیبار دوم م یرا برا زنگ

. چرا مانمیاتاقش م یپنجره  ی رهیو خ رومیعقب م

 نبود؟  انیاز ک یخبر

 

و شماره اش را  کشمیم رونیب بمیهمراهم را از ج تلفن

و به درخت  چسبانمیرا به گوشم م یگوش رم،یگیم

ا سردش ر یبعد از چند بوق صدا دهم،یم هیتک

 : شنومیم

 

 من و به زنگ؟  یچه خبره بست -

 

 : دهمیجواب م ریو دلگ دلخور

 

 ،یدیو جوابمو نم یهفتس مثل بچه ها قهر کرد کی -

  ؟یشیم میحاال شاک
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و بدم که معتقده  یجواب ادم نمیبینم یلیمن دل -

 یلیبهم اعتماد نداره، دل یدوستم داره اما ذره ا

خانوادش  خوادیم و بدم که هم یجواب دختر نمیبینم

باشه هم  دهیو افتاب ند رینگه داره و سر به ز یو راض

نگه داره و نشون بده با اعتماد  یدوست پسرش و راض

زهرش  خورهیخونش اما تا دست بهش م یتو زارهیپا م

 . شهیآب م

 

همه درد درمان هم  نیکاش ا داد،یبغض امان م کاش

 داشت: 

 

 یگفتیم روزید تا ان؟یک یتو چرا دنبال بهونه ا -

ببوسمت بغلت کنم گفتم  رم،یدستت و بگ یزارینم

خونم نه  یاومد یم یاعتماد داشت یباشه، بعدش گفت
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همش پارک و کافه و کوفت و زهرمار، اومدم  نکهیا

  ؟یتو تهش ناراحت کنمیم یخونت، چرا من هر کار

 

 چیتو ه کا،یمل یستیناراحتم چون اصال خودت ن -

 ،یروز شکل ماهان هی ،یستین تیوقت خودِ خود واقع

دختر که از خانوادش و  هیروز  هی ،یروز حاج صادق هی

 یروز شاک هیدادناش خستس و پناه اورده به من،  ریگ

 یزیاز من که ازت خارج از چارچوب همون خانوادت چ

از  ؟یهست یتو ک ؟باالخرهیمل یباالخره چ خوام،یم

ثل م ایآدم  ؟یهست یدنبال چ ؟یخوایم یچ یزندگ

و من  ،یکنیکار م یبیمثل خودش، تو ترک ایخانوادشه 

 .فهممتیواقعا نم

  

همان  ی رهیو خ کنمیپاک م ختنیرا قبل از ر اشکم

 : مییگو یبسته م یپنجره 
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فعال  دونمیفقط م گه،ید یکس ایخودمم  دونمیمن نم -

که خودم  یخودم باشم، اونجور زارنیو نم تونمینم

 یچیکنم، من ه یم، زندگفکر کنم، رفتار کن خوامیم

اونم  فهمم،یو خوب م یزیچ هی یول انیک دونمینم

طرفشون چقدر دوسشون داره  فهمنیادما تا م نکهیا

به  ،یریگ بهونهکردن، به  تیبه اذ کننیشروع م

رسم دوست داشتن  نیا ایدن یکجا چیدورشدن، ه

 ! ستین

 

تو  م،یعصب م،یاما دلخورم، شاک ست،ین نیرسم منم ا -

 هیشب یول ،یکالفه ا ،یریو ماهان دلگ یاجاز ح

  ست؟یخنده دار ن نیا ،یخودشون
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و چشمم را از  رمیگیام را از درخت م هیتک خسته

 اتاقش:  یکوفت یپنجره 

 

  ؟یکنیمن پشت در خونتم، بازش نم -

 

موندم که کار کنم و  شتریسرکارم، ب ستم،یخونه ن -

 فکر کردن به کارات خلم نکنه!
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 یو راه م کنمیشانه ام جابه جا م یکوله ام را رو دیناام

 افتم: 
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 یخبر نزار، کار یفقط من و ب رم،یباشه پس من م -

  ؟یندار

 

من تو؟ خل  یخونه  یرفت یبلندشد یبدون هماهنگ -

  کا؟یمل یشد

 

 امامویگه جواب پم کردم؟یکجا باهات هماهنگ م -

 ؟یدادیمگه تلفنام و جواب م ؟یدیم

 

و بغضم  خنددیم شود،یو حال من بدتر م خنددیم

 انیام را به ک یحجم از وابستگ نیا شود،یبزرگتر م

 : کردمیخودم هم باور نم

 

پس؟  یکنم بفهم کاریچ شمیازت ناراحت م یوقت -

که اصال،  یتوجه یکه بدم، ب اممیقهر که نکنم، جواب پ
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کنم  کاریچ ،یچیکه ابدا، کتکم که کال ه میمحل یب

 پس؟ 

 

 : مییگویحرص م با

 

ادم  ،یو نکرد یگیکه م ییکارا نیا ینه که همه  -

 هفته.  هیاونم  کنه،یقهر نم زنه،یحرف م شهیناراحت م

 

 کنمیخب حاال، بغض نکن کوچولو،فردا هماهنگ م -

 . شمیپ ایب

 

 . دیدم ببخشهفته نبو هی یکلمه نگفت هی ام،ینم -
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چقدر  کنمیو من با خودم فکر م خنددیتر م بلند

اسان تر  انیک یو حرف نزدن و قهر کردن برا دنیند

 است: 

 

من بگم؟  دشمیناراحت بودم که قهر کردم، ببخش -

 روتو برم دختر. 

 

 دلت برام تنگ شده بود.  یکلمه نگفت هی یحت -

 

 نشده بود دروغ بگم؟  یوقت -

 

بچه  ی رهیحرص و نفس نفس زنان خو با  ستمیا یم

کردن بودند  یباز کیکه مشغول گل کوچ ییها

 : مییگویم
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 . ریروز بخ شم،یباشه پس مزاحمت نم -

 

بود از  دهیدلم ترک ؟یخب حاال، قطع نکن، مل -

 . تیدور

 

 : خورمیام را م خنده

 

 ! یگیتو که راست م -

 

 قسم.  اتیبه چتر -

 

گوشم  یدوستت دارم را تو و او ارام تر خندمیبار م نیا

بار متفاوت با حال  نیو ا میکنیم یخداحافظ د،ییگویم

بار سرحال تر، آرام تر، با  نیا گردم،یموقع آمدنم برم
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بود، پدر، برادر،  زیمن همه چ یبرا انیک شتر،یب دیام

 و عشق...!  ق،یخواهر، مادر، رف

 

جبران شده بود.  میها ییتمام کمبودها و تنها انیک با

 وابسته اش شده بودم. یادیز نیهم یراب
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 حاج صادق مودت دوستش نداشت!  دختر

 

جمله فکر کرده  کی نیو امروز را به هم شبید تمام

 قلبش سوخته بود.  یحوال ییبود و جا
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 دیر بار پرساش مدام و ه یرا از خوِد عاص شبید تمام

 . دینرس یجواب چیچرا؟ و به ه

 

تالش کند اما  شدیبود، م دشدهیناام دشیام تنها

درونش  یکه حس یسخت بود، به دست اوردن قلب

شکل نگرفته بود سخت بود. آن هم با آن خانواده، آن 

 ! تیهم با آن همه محدود

 

 یباش ششیبمون ، پ یمامان مه شیپ کمی میبر ایب -

 . یب یب شهیروبه راه تر م

 

جواب بود  یپر از سوال ب کرد،ینگاهش م قیعم یب یب

 یبه حافظه  ینداشت، گاه دنیو هنوز جرات پرس

 اوردیبه خاطر ب کردیالتماس م شیروزها نیا فیضع
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آمد  ینم ادشینه، اما  ایرا دوست داشت  یکس کایمل

 آمد!  یکه نم

 

که مثل مرغ سرکنده  شبیبهت گفت د یچ کایمل -

 دت به جونم؟ در یشد

 

 یو کنارش م گذاردیم نیاش را زم یساک دست ماهور

بود اما، هر  نیغمگ تینها یغم داشت، ب ند،ینش

 نداشت:  دنیرس یخواستن

 

 گفت به من عالقه نداره ماهرخ خانوم.  -

 

 : ردیگیو غصه دار دستش را م ریدلگ یب یب

 

 بگه هان؟ یزیچ دهیاز خانوادش ترس دیشا -
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 صحبت کنم؟  یحاج من با یخوایم 

 

زور  گه،یدورت بگردم؟ عالقه نداره د یترس واسه چ -

 . ستیکه ن

 

 تورو دوست نداشت آخه؟  شهیمگه م -

 

 یب یو بعد از هضم حرف ب کندیشوکه نگاهش م ماهور

 : خنددیبلند و از ته دل م

 

 ماهرخ خانوم.  یماه یلیخ یعنی یوا -

 

قشنگ  دختر واسه چشم ا،یغصه بخور ینیبش ینر -

 . ادهیز
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 : بوسدیاش را م یشانیو پ شودیبا لبخند خم م ماهور

 

 باهام؟  یایجمع کنم ب -

 

 من. شیپ اریو ب نیدفعه مه نینه مادر، برو ا -

  

 که.  یدونیم ادیب تونهیباباس، فعال نم ریاون درگ -

 

 : کشدیم یپر از غصه آه بلند یب یب

 

باباتو  آب شدن امیب نم؟یغصه خوردنش و بب امیب -

 ماتم گرفتن تورو نگاه کنم چشم قشنگ؟  امیب نم؟یبب
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تموم  نیاون جو سنگ شکنه،یاون خونه م خی یایب -

بهت  یبا من، مامان مه ایب ستیاگه سختت ن شه،یم

 داره.  اجیاحت

 

منتظر و مشتاق ماهور را  یناچار جواب چشمها یب یب

 : دهدیم

 

 باهات.  امیباشه مادر، م -

 

 .بندمیساک تو م رمیس ممخلصتم، پ -
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با خودش و  فشیبار تکل نیا گشت،یداشت برم ماهور

قرار است  دانستمیمن مشخص شده بود، اما هنوز نم

 ! ردیدرون من مثال شکل بگ یکند تا حس یچه تالش

 

 یبند ماهور را از تواندازم. گردن یسرم م یرا رو شالم

باز هم به دخترک خندان  کشم،یم رونیب زیکشو م

از ته  یبه خنده  زنمی. لبخند مکنمیپالکش نگاه م یرو

کوله ام بگذارم و قبل  یگردنبند را تو خواهمیدلش. م

و قامت  شودیاز رفتنش به دستش برسانم که در باز م

 کند. یماهان شوکه ام م

 

 ... یِشرت مشک یت نیا -
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و  شودیدستم قطع م یگردنبند تو دنیبا د کالمش

شده، لعنت به تو ماهان،  رید یهر پنهان کار یبرا

 ! یدر بزن ینگرفت ادیلعنت به تو که هنوز 

 

من لباسم مناسب  دیشا ؟یندادن در بزن ادیبه تو  -

  ؟یفهمیقدرم نم نینباشه، ا

 

و  دیآ یبودم، جلو م دهیبودم هم ترس یعصبان هم

حجم از هراس در  نیا زد،یرین من فرو مدرو یزیچ

 خودم، اصال و ابدا قابل باور نبود.  یبرابر خانواده 

 

  ه؟یاون چ -
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مشت تعصب کورکورانه  کیقدر با تعجب و بهت و  آن

 یگردنبندش تو یکه انگار دست ماهور را جا پرسدیم

 ! دهیدست من د

 

 چیاصوال ه میها یمعتقد بودم کنار تمام بدبخت من

 هم نداشتم.  یشانش خوب وقت

 

 برات بگم.  یداستان بساز یخوایاگه باز نم -

 

و  تیبا حرص، با عصبان رد،یگیرا از دستم م گردنبد

 نیمتوهم ا یمردها یبرا یخشم، کاش کالس مردانگ

لمس هر  دانندیم ادشانی. مثال گذاشتندیزمان هم م

نامحرم و  کیبه قول خودشان  یکه مثال برا یایاش

و  ست،ین رهیعنوان گناه کب چیست اصال و به ها بهیغر

 وجود ندارد!  یداستان همپشتش  شهیالبته و لزوما هم
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 یافراط یکارها و حرفها نیبا هم دادندیم ادی مثال

 بهیغر کیاگر نخواهد هم به  یحت یممکن است دختر

 خالص شدند!  یپناه ببرد برا

 

ود، هم نب یهم نبود، علم و آموزش ینبود، درس یکالس

بر همان عقل و حدس  هیتک ،یهر کس ن،یسرزم نیدر ا

و همه هم فکر  کرد،یرفتار م شیها دهیو گمان و شن

 یپر بود از ادعا و خال نجایعقل کل هستند، ا کردندیم

 از منطق! 

 

چه  یمعلومه دار کا؟یمل کنهیم کاریدست تو چ نیا -

  ؟یخوریم یگوه
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 نیا یابر یحس شده بودم، سِرشده بودم و حرف یب

که اکثر  یکار زند،یحجم از توهم توطئه نداشتم. داد م

با انجام دادنش قدرتمند تر به نظر  کردندیمردها فکر م

 ! رسندیم

 

 !وونیح زنمیدارم با تو حرف م -
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ر از نگاه پ کینگاه پر از تاسف،  کی کنم،یم نگاهش

 نیام را از ا یجوان دیو شا یمن تمام نوجوان ،یطلبکار

از  یمین دیآدم و حاج صادق طلب داشتم، شا
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 ییرا از مردها یزندگ کی نیسرزم نیا یدخترها

 ماهان طلبکار بودند!  هیشب

 

گردنبندش پاره شد، داد من  شبیداد نزن، د -

 ! نیدرستش کنم، هم

 

 یم و داستان توآن توه شود،یتر م نیخشمگ متاسفانه

و من مانده ام خودم را لعنت  شود،یسرش پررنگ تر م

ماهان را که در نزده  ایگردنبند را گرفتم  نیکنم که ا

 امده بود. 

 

اش  یو با همان خشم مزخرف و کوفت دیآ یم جلوتر

 : دهدیو فشار م ردیگیچانه ام را م
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گردنبند مزخرف اون لندهور و درست  دیچرا تو با -

ندازه گردنش  یم گرویدختر د هین؟عکس ها ؟یکن

 یتو هم انقدر احمق ده؟یبعد به تو چراغ سبز نشون م

 که... 

 

 : شدمیحتما خفه م زدمیداد نم زنم،یم داد

 

اه، برو عقب، کدوم چراغ سبز ، به  یگندش نکن الک -

درست کنم بدم  نویارواح خاک مامان فقط خواستم ا

 وهماتتو.و ت اتیحدس نیبهش، بابا تموم کن ا

 

 : دیگویکه قفل شده م یو با فک رودیم عقب
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 یول نجا،یهم یتمرگیبهش، تو هم م دمیم نویا برمیم -

 یپنهون ،یبه خدا قسم بفهمم من و بابا رو دور زد

 ! شهیتموم نم اینجوریا ،یآبرومونو برد ،یکرد یغلط

 

 یمن و اونه هر کار نیب یزیچ یدیباشه، تو اگه فهم -

 ن، فقط االن دست از سر من بردار. بک یدوست داشت

 

 : کندینگاهم م یعصب

 

 ! یمل رونیب کشمیروز اون زبونت و از حلقومت م هی -

 

کوبد نفس خسته ام را  یو در را که م رودیم رونیب

صورتم  نم،ینش یتخت م یو همان جا لبه  کنمیفوت م

زار بزنم اما بغض  خوادیو دلم م پوشانمیم میرا با دستها

 . شکندینمسرسختم 
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 : سمینویماهور م یو برا دارمیهمراهم را برم تلفن

 

گردنبند و ماهان آورد، درستش کردم، خودم نشد  -

 . شرمنده امیب

 

را  یب یب یخانه  یو شماره  دارمیرا برم یگوش

تا با خودش حرف بزنم، امروز نرفته بودم و  رمیگیم

را  شینگران شده، بعد از چند بوق صدا دانستمیم

 : نومشیم

 

  د؟ییبفرما -

 

  ؟یخوب کام،یمل ،یب یسالم ب -
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سالم مادر، زنگ زدن ماهور رفت در و باز کنه، فکر  -

 ! ییکردم تو

 

 تا بغضم رد شود:  کشمیم قیعم نفس

 

  رن؟ینه، ماهانِ، گردنبند ماهور و اورده، امروز م -

 

 یقبلش م یایباهاش مادر، گفتم م رمیاره، منم م -

 . نمتیب

 

 .خوش بگذره بهتون دیبر د،یببخش گهید دنش -
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 مال شماست!؟  نیسالم، ا -

 

 یو ژست مثال مردانه اش م یعصب یبه چشمها ینگاه

دور دهانش مهار  دنیاندازد، خنده اش را با دست کش

دردسر شده  کایمل یگردنبند برا کندیو فکر م کندیم

 کیشود مثل  کیبه ماهان نزد خواستیبود؟ دلش م

 وارینبود، ماهان دور خودش د یاما شدن قیرف ایبرادر 

 بود انگار: دهیکش

 

 منِ.  یشما؟ بله برا یسالم آقا ماهان، خوب -

 

 خواستیدلش م رد،یگیگردنبند را سمتش م ماهان

 د: محترم و آرام مقابلش را بشکن یادیگردن مرد ز
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 خدمت شما.  -

 

و همان طور که  ردیگیبا لبخند گردنبند را م ماهور

 :دیگویم کندینگاهش م

 

محبت  یلیاز طرف من از خواهرت تشکر کن، خ -

 تو ماهان جان. ایکردن، ب

 

 تشکر، روزخوش .  -

 

 یکوچه کش م چیمتعجبش تا رفتن ماهان از پ نگاه

در را . کندیرا باور نم تیحجم از حساس نیو ا دیآ

نگاهش  کند،یو گردنبند را با لبخند نگاه م بنددیم

 ماند:  یثابت م یماه یرو
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 دلتنگتون بودم خانوم.  -

 

 یب شود،یاندازد و وارد خانه م یرا گردنش م گردنبند

 گذارد:  یچادر نمازش را هم داخل ساک م یب

 

 ماهان بود؟  -

 

 از کارویمل نیا یآره، گردنبند و داد، فکر کنم پا -

 خونتون انداختم من. 

 

 یبزرگتر خوادیماهان مثال م نیبچه؟ ا هیحرفا چ نیا -

 اون بچه رم کالفه کرده.  شه،یم ینجوریکنه ا

 

 یو تلفن همراهش را از رو دهدیتکان م یسر ماهور

و  کندیبازش م ندیب یرا که م کایمل امیپ دارد،یبرم زیم
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 ونریرا ب یب یهمان طور که ساک خودش و ب خواند،یم

 : کندیم پیبگذارد تا نیتا داخل ماش بردیم

 

و شرمنده  کا،یممنون خانومِ مل د،یلطف کرد یلیخ -

 اگه باعث شر شدم. 

 

عقب  یصندل یها را رو فیو ک کندیرا ارسال م امیپ

در  یحت کایچرا مل کندیگذارد، با خودش فکر م یم

همه  دیشا د؟ینپرس یزیگردنبند چ یمورد دخترک رو

هم آن قدرها مهم نبود که  دیو شا انستدیرا م زیچ

 بپرسد! 

 

را هم ببرد، جواب  یب یب لچریتا و گرددیخانه برم به

بود اما هنوز هم به او و  دهیشن کایرا از مل یمنف
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 نیهنوز هم دوستش داشت و ا کرد،یداشتنش فکر م

 آزاردهنده بود!
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 یشان آورده بود تا کم یزمستان یرا به خانه  یب یب

 ،یکم نیها ذوب شود، دردها کم شود، و مه خیآن 

 آرام شود از آن همه حسرت و درد.  یفقط کم

 

 یهمچنان با ب نیبودند و مه دهیرس شدیم یساعت کی

 شیاز روزبه و دردها کرد،یدرد و دل م زد،یحرف م یب

و دست  گفتیم شیت هااز خودش و حسر گفت،یم
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گوشش گفته بود، ان  یبغلش کرده بود و تو یب یآخر ب

 . سرایمع العسر ال

 

را داده  شیساعت را کنار پدرش بود، داروها کی آن

را داده بود و دست آخر کمک کرد لباس  شیبود، غذا

 ابانیخودش به خ یبرا یرا عوض کند و کم شیها

 بزند. 

 

اما حالش خوب نبود،  نشده بود ریگ نیهنوز زم روزبه

اصال خوب نبود، و دردها از هر طرف دوره اش کرده 

 بودند. 

 

تا  شودیو آماده م شودیبلند م رودیم رونیکه ب روزبه

و  ستدیا یاتاقش م ی نهییآ یسرکار برود، جلو

 کایکه مل یگردنبند ماند،یگردنبندش م خینگاهش م

@shahregoftegoo



م مهره ها را کنار ه یدرستش کرده بود، دانه دانه 

 رودیم رونیو از اتاق که ب زندیگذاشته بود. لبخند م

 یاشک پا نی. مهچرخدیسمتش م یب یو ب نینگاه مه

 : کندیرا پاک م شیچشمها

 

 سرکار مادر؟ یریم -

 

 بااجازتون.  -

 

 : کندیمهربان نگاهش م یب یب

 

 دلت واسه دختر من رفته؟  ینگفت نیبه مه -

 

 یرو د،یآ یو مو ماهور جل کندیدلخورش نگاه م نیمه

 : ندینش یمبل تک نفره مقابل جفتشان م

@shahregoftegoo



 

بزارم، قصدم  ونیگفتم اگه جوابش مثبت بود در م -

 . ینبود مامان مه یپنهون کار

 

 : خنددیم یبا بدجنس یب یب

 

به مادرش بگه عاشق شده  دیآدم با یمثبت و منف -

 بچه جون. 

 

و با خنده نگاهش  کشدیاش م یشانیبه پ یدست ماهور

 : کندیم

 

 یدار ا،یزنیساز مخالف م یدفعه دار نیا یب یب -

 . یکنیروابط و خدشه دار م

 

@shahregoftegoo



و دلواپس و مهربان زل  خنددیهم م نیبار مه نیا

 ماهور:  یخسته  یچشمها یتو زندیم

 

بهت  کایمل ،یقربون قد و باالت برم که عاشق شد -

 جواب رد داد مامان جان؟ 

 

 ره . خدا نکنه، گفت قصد ازدواج ندا -

 

 : زندیبا حال گرفته و افسوس لب م نیمه

 

 شد، منم دوست داشتم عروسم بشه بخدا.  فیح -

 

سرش را  یرو رود،یو جلو م شودیبلند م ماهور

 : بوسدیم

 

@shahregoftegoo



خوشگلترش و  دونهیغصه خوردن؟  یباز شروع کرد -

برات،  ارمیصدتا عروس م هیچ دونهیخوبه؟  ارمیبرات م

 باز کن اون اخماتو. 

 

 رونیو ب کندیم یو ماهور خداحافظ خندندیسه م هر

است  نیچه اندازه غمگ دانستیفقط خودش م رود،یم

 !کایمل اوردنیاز نداشتن و به دست ن

 

 [05.04.21 1۸:00] 

 

  177_پارت#

 *** 

کرد و تو مثل بز نگاش  یماهور از تو خواستگار یعنی -

 ینه و مثل گاو سرتو انداخت یتو مثل خر گف یکرد

 !؟ یو رفت نییپا

@shahregoftegoo



 

و بلند و از ته دل  رمیگیدهانم م یرا جلو دستم

 : خندمیم

 

 که مونا.  یکرد یکیباغ وحش  هیمن و با  -

 

دلتو به  ،یفهمیخب زهرمار، آخه تو قد جلبک نم -

با اون  ،یکه ماهور مهدو یپسره خوش کرد نیا یچ

  ؟یش رد کرددختر کش یو چشما یمخمل یصدا

 

 گذارم،یم زیم یو فنجان را رو خورمیاز قهوه را م یکم

 : کنمینگاهش م یجد

 

 دونمیمونا، وگرنه منم م خوادیم یقلبت چ نهیمهم ا -

 و خانواده بهتره.  یو اجتماع یماهور از لحاظ مال

@shahregoftegoo



 

قلب  ستیچندان مهم ن گهیدوره زمونه، د نیا یتو -

مزخرف  گه،یه ممعموال قلب اشتبا کا،یمل گهیم یچ

اگه راه و اشتباه نشونت بده  تمیدر نها ده،یم لتیتحو

 فقط بلده بسوزه، بشکنه، تند و کند بزنه! 

 

بود اما، آدم  یخوب قیمونا رف کنم،ینگاهش م نیغمگ

 انیو ک ندهیبود، و من هر بار که در مورد آ یرک یادیز

 : شدیتر م یته دلم خال زدمیحرف م

 

ما آدما با عقل جلو  گه،یم یچعقل  نهیاالن مهم ا -

به حال قلب، ماهور  یوا میزنیجاها گند م یلیخ میبر

 ،یاجتماع ،یبافرهنگه، از لحاظ مال ه،یادم متشخص

 ،یشناسیخانوادشم م ش،یشناسیم ه،یاوک یخاتوادگ

 ! یقدرا بدون نیا کنمیفکر نم ان،یاما در مورد ک

@shahregoftegoo



 

کردم مونا، من ماهور و رد  یکنیم خودیبحث ب یدار -

تفاوتش با  شناسم،یم بایتقر انمیتموم شد رفت، ک

 . شونهیماهور سطح درامد و تفاوت اعتقاد

 

 یو چنگال را تو زندیم یحوصله ا یلبخند ب مونا

 : کندیمقابلش رها م کیبشقاب ک

 

 یکافه ول یبا من اومد یاالن باز به بابات گفت -

 خونش؟  یبر یخوایم

 

 نرم؟  -

 

و من هر  میباره بارها ما بحث کرد نیدر ا ،یمل نیبب -

 دیبا ،ینداره ول یرادیاز نظر من ا نایبار بهت گفتم ا

@shahregoftegoo



االنم که  نیتا هم گه،یم یچ تتیخودت و موقع ینیبب

 . کنمیمن واقعا تعجب م یو سالم برگشت یرفت

 

 قیو عم دهمیرنگ م دیسف یچوب یام را به صندل هیتک

 : کنمیتر نگاهش م

 

قصدش ازدواجه نه سواستفاده،  انیمن که گفتم، ک -

و  میدیو خند میهر بار فقط گفت ،ینیبدب یتو به همه چ

 .نیهم میکرد میبحث هی یاون وسطا گاه

  

 : ردیگیو دستم را م گذاردیم زیم یرا رو شیدستها

 

 !نیفقط هم ،یمن نگرانتم مل -
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نشسته بودم و  شیپاها یآغوشش بودم، رو یتو

 نیب ییرا گردنش انداخته بودم و سرم را جا میدستها

گردن و شانه اش برده بودم. داشتم عطرش را نفس 

 . دمیچیم ایداشتم هزار رو دم،یکشیم

 

 . کردمیآغوشش پر پر م نیهم یتمام غمم را تو داشتم

 

تخمه  یدابود و ص ونیزیتلو یهم مشغول تماشا انیک

و ته  چرخاندیسر م دم،یشنیگوشم م خیشکستنش را ب

 : کشدیرا به صورتم م ششیر

 

 تو؟  یخواب -

@shahregoftegoo



 

 نچ. -

 

 پس؟  ادیچرا صدات در نم -

 

 کیدلتنگش بودم،  شوم،یخودم جمع م یتو شتریب

کار دستم داده بود، و من آن قدر  یخبر یهفته ب

 کیحضورش بودم که فراموش کرده بودم  یتشنه 

مردانه اش کار  ی زهیکنم تا غر تیرا رعا ییزهایچ

 دستمان ندهد.

  

 دلم تنگ شده بود. -

 

نگاهم  کند،یو مرا از خودش دور م ردیگیرا م میبازو

 : کندیم

@shahregoftegoo



 

 تو؟ یکنیم تیو باز اذ یشیقدر دلتنگ م نیا -

  

 کردم؟  تیمن کجا اذ -

 

 لهیوس ی هیکارا کمک کن من بق نیا یبلندشو به جا -

زور زدم و مهلت گرفتم تا اخر  یلیجمع کنم، خهام و 

 هفته بود.  نیا

 

 یجلو یو به کارتون ها نمینش یمبل م یرو کنارش

 : کنمیدر نگاه م

 

  ؟یکرد دایخونه پ -

 

@shahregoftegoo



 ریگ فیبود، ح یخوب یخونه  نجایا گردم،یدارم م -

 و.  یاریو دختر م یداده مجرد

 

 : کنمیدرشت شده نگاهش م یچشمها با

 

  نجا؟یا ادیهم م گهید یمن کس مگه جز -

 

 : کشدیبه قلبم ناخون م یو حس بد خنددیم

 

اصرار و التماس  یبود، کل دهیخودتو د ،ینه روان -

 بمونم. شتریدوماه ب یکیتونستم 

  

 . یکمک کنم جمع کن لتویوسا میپس بلندشو بر -

 

 همه جمع شده، مونده اتاق خواب و کمدا. -

@shahregoftegoo



 

 [05.04.21 1۸:01] 

 

  179_پارت#

 

 : رومیاندازم و سمت اتاق خواب م یمبل م یرا رو شالم

 

 راحت باشه. التیخ میاتاقم جمع کن ایپس ب -

  

 وارید یتخت دو نفره گوشه  کی شوم،یاتاق م وارد

 یها یواریآن طرف و کمد د یتوالت کم زیبود، م

بود. جلو که سمت چپ اتاق نصب شده  یرنگ دیسف

در کمد باز  چرخانم،یقفل م یرا تو دیو کل رومیم

را باز  گریو کمد د خورمیاست، جا م یاما خال شودیم

تا  گردمی. برمنمیبیداخلش نم یزیو باز هم چ کنمیم

@shahregoftegoo



دستش که  یتو ینیس کیرا با  انیبروم که ک رونیب

 یبود تو پیعرق و شات و ها یآن بطر اتیمحتو

قدم  کیو  کشمیاز کمد م . دستنمیبیچارچوب در م

 دیفهمیکه اصال نم جیآدم گ کیبودم،  جی. گدارمیبرم

 ! ستادهیسر و تهش ا یب یِزندگ یکجا قایدق

 

 . هیکه همش خال نایا -

 

 زیم یرا رو ینیو س دیآ یجلوتر م زند،یم لبخند

 ی. هر دو لبه کشدیو م ردیگی. دستم را مگذاردیم

 برده بود: چرا ماتم  دانمینم م،ینینش یتخت م

 

امروز و دل  هی نارو،یهمش جمع شده، ول کن ا -

 به دل من؟  یدیم

 

@shahregoftegoo



من  کردم؟یچه م دیبا قایدق یعنیبه دلش؟  دادمیم دل

 یاهایرفته بود، من که تمام رو شیکه تمام دلم برا

 بودم.  دهیاش چ وانهیدخترانه ام را با خودِ خودِ د

 

  ؟یعنیکنم  کاریچ -

 

را  میدستها ،یر از کالفگپ یخنده  کی خندد،یم

 : سوزدیم شیدستها یو پوست دستم از داغ ردیگیم

 

. شهیو بزارمش کنار، واسه هم یاون زهرمار خوامیم -

 شرط داره.  هیبخاطر تو، اما 

 

مشتاق اما  یادیز یلرزانم به چشمها یها مردمک

 : دهیترسناکش چسب

 

@shahregoftegoo



  ان؟یک یچه شرط -

 

امروز و شکل من  هی م،یامتحانش کن ییامروز دوتا -

 یکن، دور از اون همه استرس و دختر حاج یزندگ

امروز و فارغ از همه مشکالت  هیبودن، هوم؟ بزار 

 !میفکر نکن یچیو به ه میباش

 

هراس داشتم. هراس از دست دادن، هراس از  من

دلخور شود و قهر  انیباز ک دمیترسیدست رفتن، من م

د. من اعتماد وقت مرا نخواه چیهفته ه کی یکند و جا

 دند،یوقت ند چینداشتم، بس که مرا ه یادیبه نفس ز

از  یزیچ چیو دستور ه ریو تحق نیبس که جز توه

هراس  نیو ا ممن هراس داشت دم،یخانواده ام ند

 ! کردیداشت ذره ذره آبم م

 

@shahregoftegoo



وقت مناسب  هیبزار واسه  ان،یبرم ک دیآخه، من با -

 تر. 

 

ساعت  کیل و دل من مث شودیدر هم م شیاخمها

 : شودیتر م یخال یو ه زدیریفرو م یشن

 

پاشو برو ور دل همون  ،یمل یشیتو درست نم -

 !یحاج
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بلند شود که  خواهدیم رسد،یم میتا چشمها ترس

و منتظر و طلبکار  ندینش یمجدد م رم،یگیدستش را م

@shahregoftegoo



 شهی. چرا طلبکار بود؟ من که با رگ و رکندینگاهم م

آمدنم سند مرگم را  نجایام دوستش داشتم، من که با ا

 طلبکار بود؟ شهیمرد هم نیامضا کرده بودم. چرا ا

  

 من تحملشو ندارم. یدونیقهر نکن، تو که م -

  

  ؟یایبخاطر من کوتاه نم کمیو  یتحملشو ندار -

 

آمده بودم،  نجاید؟ تا انبود بو یکه رنگ یاهیاز س باالتر

 نیاز ا یبار هم کم نیو آخر نیاول یحاال اگر برا

 د؟یلرز یعرش خدا م خوردمیم یزهرمار

 

از خودم، از خدا، از بابا صادق که  دم،یترسیمن م اما

من  گفت،یاز حالل و حرام م گفت،یاز خدا م شهیهم

 ! دمیترسیم

@shahregoftegoo



 زیو از دست دادنش از همه چ انینداشتن ک اما

 اک تر بود!ترسن

ترس ها  نیا یبه همه  یزهرمار نیبار خوردن ا کی

 .دیارز یهم م انیبه داشتن ک د،یارز یم

 

تر  رگذاریتر، با نفوذتر، تاث قیو دق کندیکج م سر

 : کندینگاهم م

 

  ؟یکنم مل کاریچ -

 

 قهر نکن.  یکنیم یهر کار -

 

تنها آدم  ،یپناه یو ب ییحجم از تنها نیبا ا ،یآدم هر

و من هم  کند،یرا با چنگ و دندان حفظ م شیگزند

 . کردمیکار را م نیداشتم هم

@shahregoftegoo



شات  یرا تو یبطر ،یو با گفتن عشقم شودیم خم

 پیکند و نصف کمترش را از ها یده کج مکه آور ییها

 کند. یپر م

 یو شات را به دستم م زدیر یمن و خودش م یبرا

 دهد. 

 

 ! تیبه سالمت-

 

و  خورد،ینفس م کیو  دبریم شیرا سمت لبها شات

همه اضطراب و دلهره  نیا انیم کندیدل من دل دل م

 آدمکش.  ی

 

دلم  لرزد،یبرم، دستم م یدستم را باال م یتو شات

 :لرزدیتمام وجودم م لرزد،یم

 

@shahregoftegoo



 . یاز همه چ کنهیچشمات و ببند و بده باال، دورت م -

 

دور بودم، از همه  زیکه بودم از همه چهم  نجایا من

که  ییبو برم،یم میبودم. شات را سمت لبها یته زیچ

من داشتم چه  کند،یحالم را بد م زندیام م ینیب ریز

پسر  کیدختر حاج صادق مودت داشت کنار  کردم؟یم

که  یوا خورد؟یاتاق خوابش مشروب م ینامحرم، تو

 مودت!  کایلخانم م یریچشمگ شرفتیچه پ

 د،سوزیو م شودیداغ م میگلو خورمیجرعه که م هر

 یکند و سالمت یخودش و من پر م یدوباره شات را برا

 . دیگو یم

 

آمد از سوزش  یمن نبودم که بدم م نیانگار ا گرید

 .میگلو

 

@shahregoftegoo



و دوباره باز شات  میکرد یهم باهم شات را خال باز

چقدر گذشته بود اما تنم  دانمی. نممیرا خورد یبعد

م بود، اما مغز نیداغ کرده بود و سست بود. سرم سنگ

 استرس.  یرها بود، آرام و بدون ذره ا

 

ابرها بودم،  یاما انگار رو کشمیتخت دراز م یرو

را  انیو ک دارمیبازم را سخت نگه م مهین یچشمها

اندازم،  یرا گردنش م میکنارم بود، دستها نم،یبیم

رمق  یفقط ب شنوم،یکه نم دیگویگوشم م یتو یزیچ

 : زنمیلب م

 

 اهوم.  -

 

تهوع داشتم، اتاق  شود،یم دهیم کشتن یرو شیدستها

کجا  قایو انگار فراموش کرده بودم دق د،یچرخیم

@shahregoftegoo



 میلبها یکه رو انیک ی. لبهاکنمیهستم و چه م

 قیو من هم عم گذارمیدستم را پس سرش م خوردیم

و حس سقوط را تجربه  بندمی. چشم مبوسمیتر م

 !کنمیم
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صدا و ساکت، انگار  یبود، خاموش، ب اهیس زیچ همه

 سالها گذشته بود و من خواب مانده بودم! 

 

زشت،  یادیز قتیحق کی یرو کنم،یباز م چشم

 . اهیس یادیزننده، ز یادیز

 

@shahregoftegoo



 یکنار دستم م یخون یبه خودم و ملحفه  ینگاه

 یتمثل بمب ساع یزیقلبم، چ یحوال ییاندازم، و جا

 . شودیمنفجر م

 

 یهمه بدبخت نیلحظه را، ا نیامروز را، ا کردم،ینم باور

 ینگاهم به ساعت رو کردم؟یچه طور جمع م کجایرا 

بودم؟ با  نجایبود و من هنوز ا ۶ کیافتد، نزد یم زیم

 بر باد رفته؟  یحجم از آرزوها نیسر و شکل؟ با ا نیا

 

 ! دشیجوره باران نم چیبغض که ه کیداشتم،  بغض

 

.  نگاهم کشمیتن برهنه ام م یرا رو دیسف ی ملحفه

افتاده  نیزم یتخت رو نییکه پا میلباس ها خیم

با نگاهم  زنم،یو پرت نفس نفس م جی. ناباور و گماندیم

هنوز  ست،یداخل اتاق ن یو کس گردمیم انیدنبال ک
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خوابم برده  زنم،یدست و پا م یو گنگ یجیگ انیهم م

و نشان و حال بد و پر  امن یب برهوت نیا انیبود؟ م

 بودم؟  دهیدرد چه طور خواب

 

دلم  ریز زنم،یچنگ م نیبرم و لباسم را از زم یم دست

را  میلباس ها رسد،یم میبغض تا چشمها کشد،یرمیت

 نیشلوار ج یدکمه  ستم،یا یو به زحمت م کنمیتن م

 یبندم و مانتو و شالم را بدحال از رو یام را م یمشک

 رینگاهم به تصو دارم،یبرم شیآرا زیم یلصند یدسته 

من  نیچسبد. ا یم نهییآ یوخودم ت ی دهیرنگ پر

مودت چه  کایدخترانه ام، با مل یایبودم؟ با خودم، با دن

 کرده بودم؟ 

 

سقوط از  کیمن سقوط کرده بودم،  زد،یریم میاشکها

 رفت،یم جیگ کرد،یبلند، سرم درد م یادیارتفاع ز کی
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معده  اتیتمام محتو خواستیو دلم م خوردم،یتلوتلو م

 . اورمیام را باال ب

 

مغز زنگ  یتو ییو صدا شتر،یقلبم ب کرد،یدرد م دلم

  دیکشیخورده ام هوار م

 ! دندیرا سر بر اعتمادت

 

 زیو حاال، همه چ میبود فقط مشروب را امتحان کن قرار

ته  نجایمن با آن خانواده، ا یتمام شده بود، حداقل برا

  خط بود!

 

 رونیجان از اتاق ب یو ب رمیگیدرد لبم را گاز م از

کاناپه نشسته و مشغول  یرو انیک نمیب یم روم،یم

ام  نهیس یاست، حرص و بغض تو گاریس دنیکش
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 کشدیخودش را باال م یکم انیک روم،یجلو م جوشد،یم

 : ندینش یو صاف م

 

 یدارشدیجان دلم، چه عجب از خواب ناز ب یا -

 عروسک!؟ 

 

 : میگویم یبا درد و غم و عصب رسمیکه م انیک لمقاب

 

 با من؟  یکرد کاریچ -

 

 تفاوت:  یب یادیسرخوش، ز ال،یخیب خندد،یم انیک

 

 ! نیهم م،یو حال کرد میبا هم خوش گذروند کمی -

 

 : ردیتا دستم را بگ بردیم دست
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 ...ایب -
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خسته و شوک  یادیذهن شلوغ و ز یتو ییزهایچ کی

مرا بلند  یکیبودم، انگار  جیآمد. گ یزده ام جور در نم

 یام رو یزده بود. نگاه باران نیکرده بود و محکم زم

شکها کم  دها،یدستش ثابت مانده و دلشوره ها، ترد

 : گردندیکم برم

 

 بعد اسمشو م؟یحال کرد م؟یخوش گذروند ن؟یهم -

 عشق و اسم خودتم مَرد؟  یزاریم
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چرا سر  دم؟یلرز یچرا م کند،ینفسش را فوت م کالفه

که مثل دارکوب  یوحشت گنگ نیاز ا دیلرزیم میتاپا

 : زدیروحم را زخم م

 

 گه،ید مینشده، مست بود یچیه ،یمل ستین یزیچ -

 یاتفاق م نیباالخره ا ست،یمهم ن یول م،یدینفهم

 اج چه بعدش! افتد، حاال چه قبل ازدو

 

 ستیآدمها و هست و ن یاینشده بود؟ چقدر دن یزیچ

 یزیچ گفتیشان متفاوت بود. من نابود شده بودم و م

اما محکم  دمیلرز یم روم،یجلو م م؟ینشده؟ مست بود

که  یکار یآن قدر محکم که بتوانم پا زدم،یحرف م

 : ستمیکردم با
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بارت  نیمن؟ تو هم اول یاندازه  ؟یتو هم مست بود -

و  میو بخور یاگه تعارف کن یدونستیبود؟ تو هم نم

 نیوسط ا میبکن یفضا ممکنه بعدش چه غلط میبر

بودنمون؟ اگه مست نبودمم  یچیو ه یهمه بدبخت

نکرده که اسمش  ییرابطه؟ خدا نیبه ا شدمیم یراض

هان  ست،یگوه زدن به اعتماد ن ست؟یسواستفاده ن

  ان؟یک

 

و  سوزدیم میگلو رسد،یم میمعده ام تا گلو اتیمحتو

 یدستم را جلو کشد،یناخون م یمعده ام را انگار کس

 : دیآ یجلوتر م انیک زنم،یو عق م رمیگیدهانم م

 

با  یکنیم ینجوریا شدهیاومد، مگه چ شیپ ،یمل -

دختر  هیمثل گذشته هنوزم ارزش  یخودت؟ فکر کرد
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خرافات و، ول  نیبه باکره بودن و نبودنشه؟ ول کن ا

 مسخره رو.  یقانونا نیکن ا

 

 : شتریقلبم ب سوخت،یم میچشمها

 

و  یشناخت ای ،یمن و نشناخت یخانواده  ایتو... -

 ،یبردار یواسه اونا هم فاز روشنفکر یگرفت میتصم

 هان؟ 

 

که  یگند نزن به اعصاب من و حال کا،یشلوغ نکن مل -

 ... گمی. دارم ممیکرد

 

داشت نفس  پدر که یب یخفگ کی انیم زنم،یم داد

 : کشمیانداخت هوار م یرا به شماره م میها
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به  شمیبق یمن حال کردم تو مست بود یگیم یدار -

با  یفکر کرد نیاصال به ا ان؟ینه آقا ک گه؟یدرک، اره د

 نیبرگردم؟ بگم تا ا یحال و روزِ داغون چه جور نیا

بودم؟ اگه زنگ زده باشن به  یموقع کدوم قبرستون

 شه؟یم یچ یدونیم ستمیباشه من نمونا، اگه گفته 

  ؟یچ یعنیو ندادم  لفنامکه جواب ت نیهم یدونیم

 

درد تمام دلم را گرفته و من  بندد،یرا م شیچشمها

 :رودیم میجان ذره ذره از پاها کنمیحس م

  

با اون ماهرخ، بگو  ایبا مونا هماهنگ کن،  نجایهم -

 . یاون بود شیپ

 

همه  نیفت، امان از ااطرا یآدمها یامان از نفهم آخ،

 :یهمه نادان نیمن، امان از ا یِسادگ
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جنگ نابرابر  کیکه از  ییحس و حال، مثل آدمها یب

شدند،  یباره خال کیکه به  ییبرگشتند، مثل آدمها

حال  در دارم،یمبل برم یرا از رو فمیو ک رومیجلو م

در حال  م،ییبه مردِ نامرد مقابلم چه بگو دانمیحاضر نم

 ! یخال یلیام، خ یحاضر خال

 

 : کندیمتوقفم م شیکه صدا رومیدر م سمت

 

 صبر کن برسونمت.  کا،یمل -
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 کیبرساند؟ مرا رسانده بود که، مرا رسانده بود به  کجا

 غم، عذاب، ماتم!  ایدن

 

 یچرا اثر دانمیو نم کنم،ینگاهش م گردم،یبرم سمتش

 وانهیداشتم د نم،یبینم شیچشمها یتو انیاز آن ک

  شدم؟یم

 

 . دهیاز شما به ما رس -

 

تلفن  رسمیبه کوچه که م بندم،یو در را م رومیم رونیب

مونا تماس گرفته بود،  کشم،یم رونیهمراهم را ب

تمام شده  نجایاحتماال هم ایماهان، بابا صادق، و دن

 احمق! منِ  یبرا شودیحساب م
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نگرانش  یزود صدا یلیو خ رمیگیمونا را م ی شماره

 : چدیپیگوشم م یتو

 

 یمنو، کدوم گور یدق داد ،یلعنت بهت مل یا -

 تویگوش یمن شیزد گفتم پآخه؟ داداشت زنگ یهست

 . میبردار میریم میدار یکافه جا گذاشت یتو

 

وضع را هم  نیا یتوانستیو م شدیمونا، کاش م آخ

 : یجمع کن

 

  کا؟یمل -

 

قدر  نیکه ا یآدم نیمرده بود، ا کایمل کنمیفکر م من

من  زدیرو قدم م ادهیگوشه پ واریآرام و دست به د

ساعت  کی نیروح سرگردان بود که هم کینبودم، 
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 یو خودش را هم تو دندیاعتمادش را سر بر شیپ

 همان اتاق دفن کردند! 

 

 . دمیترسیکه ازش م یشد اون -

 

 حرف بزن.  شدهیچ ه؟ینجوریچرا اصدات  ،یاعلی -

 

 مثل ماتم زده ها: ،یعصب ک،یستریه خندم،یم

  

هوا، بعدش، بعدش و من  میرفت م،یمشروب خورد -

 . دمینفهم

 

 : پرسدیتر و پر بهت تر م آرام
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اون لندهور مشروب  یخونه  ؟یتو مست کرد -

  کا؟یآره مل ؟یخورد

 

شها، حرفها، سرزن نیکه از کار گذشته بود، ا کار

 یفاجعه ا چیه خ،یتار یکجا چیها، ه حتیدعواها، نص

 را جمع نکرده، فقط صاحب فاجعه را داغ تر کرده: 

 

خونش، بعدش که روبه راه  رمیم ست،ین یب یب -

 . بهشون گمیم یزیچ هیخونه،  رمیترشدم، م

 

 یزد ناکارت کرد بعد تو از خونش زد ؟یروبه راه ش -

 کا،یو عقل نداشتت ملتف تو شرف نداشتش، ت رون؟یب

  ؟یگفت ،یخواستگار ادیبگو تا اخر هفته ب
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 یلیبود، من پرت بودم، خ زیحواسش به همه چ چقدر

 حرفها:  نیپرت تر از ا

 

 . میزنیبرم، بعد حرف م دیبا -

 

 . ابونیگوشه خ یفتین ؟یدنبالت، خوب امیب ییکجا -

 

 خوبم.  -

 

جواب  یو بعد خاموش، بهانه  کنمیرا قطع م یگوش و

 باشد بهتر است. یندادن خاموش بودن گوش
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 شود،یم شتریلرزش تنم ب رسمیکه م یب یب یکوچه  به

 فمیرا از ک دیکرده کل خی یلرزان و تن یبا دستها

 کنمیخدا خدا م کنم،یو در را باز م کشمیم رونیب

و نفس  بندمیدر را م شومیوارد خانه که م نرسد. یکس

و قلبم داغدار  زد،یریاشکم م کنم،یخسته ام را فوت م

 . شودیتر م

کار را کند، حق نداشت از  نیحق نداشت با من ا انیک

 اعتمادم سواستفاده کند، حق نداشت! 

 

 یکوله ام را همانجا م شومیکه م یب یب یخانه  وارد

سرم را  نم،ینش یم نیزم یتخت رو نییاندازم و پا

 یو به حال خودم و روزها گذارمیم یب یتخت ب یرو

 . زمیریبعدم اشک م
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 نکهیقبل از ا بردیآمد و مرا م یزودتر م دیبا انیک

 ... یاگر بفهمند. وا یبفهمند. وا یزیخانواده ام چ

 

را، اما  شیآغوشش را، حرفها خواست،یرا م یب یب دلم

 دلتنگش بودم.  تینها یدو روز بود که رفته بود و من ب

 

خودم جمع  یو از درد تو گذارمیدلم م یرا رو دستم

قدر بد  نیوقت ا چی. خوب نبودم، در واقع هشومیم

 یلباس نجایاما ا رمیداشتم دوش بگ ازی. ننبودم

بابا و  لیهم نداشتم تحو ینداشتم. و درواقع دروغ

 هم ابدا.  دنیماهان بدهم. جان جنگ

 

 یکه صدا گذارمیهم م یا روخسته ام ر یچشمها

 یداریو خواب و ب یجیگ انیرا م اطیبسته شدن در ح

پاها  یحتما توهم زده ام اما صدا کنمیفکر م شنوم،یم

@shahregoftegoo



با ترس سر  شودیو در سالن که باز م شودیتر م کینزد

که دندان  دمیلرز یآن قدر م دم،یدیتار م کنم،یبلند م

بود  یب یب ،کنمیتر نگاه م قیدق خورد،یهم م یرو میها

  دم؟یدیمن خواب م ای

 

  کا؟یزهرا، مل یفاطمه  ای -

 

که دستش را گرفته بود و مراقب  یبود، و ماهور یب یب

اما، جان  کنمینخورد، سخت سر بلند م نیبود زم

 ندارم: 

 

 ماهور به دادش برس، رنگش شده مثل گچ.  -

 

 نالد:  یو م ندینش یتخت م یلبه  یب یب نمیبیم
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 یب یواسه چ یدید زد،یدلم شور نم خودیب یدید -

 قرار بودم؟ 

 

 ستین یچیخواب بوده، ه دیشا ،یب یآروم باش ب -

 نترس. 

 

 : دیگویو با بغض م ردیگیکرده ام را م خی دست

 

 مادر؟ تنش سرده ماهور.  شدهیچ کا؟یمل -

 

سخت  یلیو من خ ندینش یکنارم م ن،یزم یرو ماهور

 : زنمیلب م

 

 خوبم من.  -
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 شد؟یچه وقت برگشتن بود؟ چرا امروز تمام نم ناال

و شستش  ردیگیآورد، دستم را م یماهور دست جلو م

 یحال سرم را مجدد رو یب گذارد،ینبضم م یرا رو

 : گذارمیتخت م

 

 بابام نگرانن.  -

 

ببرمتون  دیبلندش دیتونیم نه،ییاحتماال فشارتون پا -

  د؟یخورد یزیمارستان؟چیب

 

 یچسبد و اشک تو یرانش مبه نگاه نگ نگاهم

  گفتم؟یم دیچه با گفتم؟یچه م چرخد،یم میچشمها

 

 . یو بده زنگ بزنم حاج یماهور مادر اون گوش -
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 رد،یگیو سمتش م داردیبرم زیم یتلفن را از رو ماهور

 : دیگویباز م یب یب

 

 اریآب قندم ب وانیل هیتخت،  یکمک کن بخوابه رو -

 واسش برو مادر.
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و من از خجالت آب  کند،یو بلندم م ردیگیرا م میبازو

 تیوضع نیا یبودم که تو دهیبه کجا رس شوم،یم

  کرد؟یماهور داشت جمعمم م کریدر و پ یو ب ینکبت
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تخت دراز  یصدا، خاموش و ساکت رو یو ب آرام

و فقط  کشدیباال م میگلو ریزماهور پتو را تا  کشم،یم

 یکم دیو شا ن،ینگاه نگران، غمگ کی. کندینگاهم م

 هم دلتنگ! 

 

  د؟یشد ینجوریشد ا یچ -

 

شد، فاجعه  یزلزله شد، سونام میبگو خواستیم دلم

 اتفاق افتاد! 

 

 . دونمینم -

 

مشغول  یب یب ستد،یا یو صاف م کندینگاهم م کوتاه

سمت آشپزخانه  صحبت با باباصادق است و ماهور

 . رودیم
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 : کندیو نگاهم م کندیم یخداحافظ یب یب

 

 جان؟ کایمل کاریچ نجایا یاومده بود -

  

ماهرخ خانم.  رمیو بم نیبودم سرم را بگذارم زم آمده

دفن کنم و به خانه  نجایرا هم میآمده بودم دردها

را ندارم که  یخودمان کس یخانه  یبرگردم. من تو

 بفهمد! مرا، منِ احمق را 

 

 اومدم گلدونا رو آب بدم، حالم بدشد!  -

 

. چقدر دادمیم لیبافتم و تحو یدروغ م یحرفه ا چقدر

منفور شده بودم، چقدر حال به هم زن بودم در حال 

 حاضر. 
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 ردیگیسرم را م ریز گردد،یآب قند برم وانیبا ل ماهور

ام  ینیب ریعطرش که ز یبو نم،یبنش کندیو کمک م

 .شودیدتر محالم ب زندیم

  

 : ندیبیتار م میو چشمها ردیگیرا سمتم م وانیل

 

 . دیبخور کمی -

 

آرام لب  رمیگیو م برمیم وانیلرزانم را سمت ل دست

 : زنمیم

 

 ممنون.  -
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زنگ خانه که  کشد،یو عقب م زندیم یکمرنگ لبخند

وضع  نیا دیباباصادق آمده. با شومیمتوجه م خوردیم

جمع  یجور کیدن ماجرا و تمام ش یرا تا خواستگار

 ! ماندمیزنده نم رفتمی. من اگر لو مکردمیم

 

تا در را باز کند و من نگاهم  رودیم اطیسمت ح ماهور

دست سردم را  چسبد،یماه م یب یبه نگاه نگران ب

 : ردیگیم

 

 . زمیعز ستین یچیفشارت افتاده، ه -

 

ماه بود. بابا  یب یب یها یدلنگران هیشب زیهمه چ کاش

.اخم داشت و شودیوارد خانه م ااهللیبا گفتن صادق 

کاش  د،یآ ی. جلو متیو عصبان ینگران ایدن کی

 مراعات کند: 

@shahregoftegoo



 

 شما؟  یسالم خاله خوب -

 

 . یزنده باش یسالم حاج -

 

 به متهم:  یقاض کینگاه مثل نگاه  کی کند،یم نگاهم

 

  ؟ییمعلومه تو کجا -

 

 واریبه د هی. ماهور همان عقب تکرمیگیرا گاز م لبم

 : کندیم مانیو تماشا ستادهیا

 

 کافه جا گذاشتم. یو تو میبا ... با مونا بودم... گوش -

  

 شده؟یچ ه؟یچه سر و شکل نیا دونم،یم نویا -
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دلنگران  یب یاندازد و ب یم ریماهور سرش را ز نمیبیم

 : کندین منگاهما

 

خونه،  امیکه گلدونارو آب بدم بعد ب نجایاومدم ا -

 ممیرفت افتادم، گوش جیسرم گ شدیچ دونمینم

 کافه!  یخاموش شده بود تو

 

وجود هر  یتو شهیهم یبار برا کی ییزهایچ کی

بارها  نیاول شهی. همشودیو نابود م ستین یآدم

کلک  نیاول ،یپنهان کار نیدروغ، اول نینابودگرند. اول
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 نشانیجهان، آخر یکجا چیوقت در ه چیه ب،یو فر

 نبوده!

  

نگران نباش مادر، اگه بهتر  ،یحاج نهییفشارش پا -

 یزیچ یسرم هیدرمانگاه  دیماهور ببر نینشد با ماش

 بزنه. 

 

و به  ردیگیم یب یهمان طور با اخم نگاهش را از ب بابا

 : دهدیام م دهیترس یچشمها

 

  ؟یسموم بشم ینخورد یزیچ رونیب -

 

 یبودم بابا صادق، الکل خورده بودم، بعالوه  خورده

که گفته بودم دوستم دارد. گفته بود  یمرد کی بیفر

و ثابت کرده بود. گفته بود و نشان داده بود. و من فکر 
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قدر قشنگ  نیجز همان مرد مرا ا چکسیه کردمیم

 ! یشما پدر گرام یدوست ندارد. حت

 

 نه، فقط قهوه. -

  

. ماهور سمت کندیدستش مشت م یرا تو حیتسب

کنار دستم  زیم یرا رو وانیو من ل رودیاشپزخانه م

 : گذارمیم

 

 االن؟ یبهتر -

  

 رفتمیم مارستانیب اینبودم، اما اگر درمانگاه  بهتر

 لو برود.  ییزهایچ کیامکان داشت 

 

 بهترم.  -
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 خونه بابا جان.  میپس پاشو بر -

 

و به مبل پشت سر بابا  دیگویم ینچ کالفه ا یب یب

 : کندیاشاره م

 

حال بچه جا  کمی نیحاال پسرجان؟ بش یچه عجله ا -

 بعد.  ادیب

 

اش بود. نگران  زکردهیو قطعا بابا دلنگران عز حتما

 یچند ساعت نیا یتو شیها یماهان و تمام خودخور

تا ماهانش منفجر  میگشتیزودتر برم دیکه نبودم. با

نکرده سکته  ییشود تا خدا سر من آوار یشود و رو

 نکند. 
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فکر کرده بودم بابا و ماهان حق  یب یب یخانه  تا

 یریکنند، با تمام سختگ یریقدر سختگ نیداشتند ا

شد اما حاال، حاال فکر  نیمن ا یاخر قصه  شانیها

رشد نکرده،  رهایجور سختگ نیبا ا یآدم چیه کنمیم

گردانده، که منع شده رو برن ییزهایموفق نشده، و از چ

 میبا تمام کمبودها منتر شده. اما  صیبلعکس حر

 یلیبودم خ دواریکه ام یانیرفته بودم. ک انیسمت ک

 جهنم نجات دهد! نیزود مرا از ا
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. ندینش یمبل م یو رو کندینفسش را کالفه فوت م بابا

و  دیآ یم رونیاز آشپزخانه ب وهیبشقاب م کیماهور با 
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 نی. اخم داشت، اگذاردیمقابل بابا م زیم یبشقاب را رو

 بار حال او هم خوب نبود.

 

 زحمت نکش پسرم.  -

 

اگه دکتر الزم هست من  ،ینوش جان حاج -

 . درخدمتم

 

 نیا ریاندازد و من هنوز درگ یبه من م ینگاه بابا

اخم وحشتناک  نی با اهستم که ماهور چه شد که حاال

 کند؟ینگاهمم نم گریکنار بابا نشسته و د

 

  کا؟یدکتر مل میالزم هست بر -

 

 نه، من خوبم.  -
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را نگاه  نیزم یحوال ییاندازد و جا یپا م یپا رو ماهور

 : دیگویمهربان م یب یو ب کندیم

 

 ،یشد فیمادر، ضع یبه خودت برس شتریب کمی دیبا -

فشار  اریاتاقه، ب یار من توماهور مادر دستگاه فش

 .ریبگ کارویمل

  

. رودیو سمت اتاق م شودیبا گفتن چشم بلند م ماهور

دستش ذکر  یتو حیلب با تسب ریرو به بابا که ز یب یب

 : دیگویم گفتیم

 

گذشت، خداروشکر  ریبه خ ،یبخور حاج یزیچ هی -

 . میدیمارس
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به  نشده برگرد خونه، مگه کیهزار بار گفتم هوا تار -

ماهان شمارشو گرفت،  نیخاله، هزار بار ا رهیخرجش م

 .میکرد الیهزار جور فکر و خ

  

 افتاده بود بچم.  نجایزود برگشته مادر، ا -

 

اگر  یحت کردیاز من دفاع م یطیتحت هر شرا یب یب

. و کندیبابا سکوت م گرددیخبر بود. ماهور که برم یب

 : ردیگیحرف دستگاه را سمت بابا م یماهور ب

 

 . یحاج دییبفرما -

 

 یحد از خانواده  نیمرا؟ تا ا ای کردیبابا را م مراعات

 ساخته بود؟ والیذهنش ه یمن تو
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زحمت  یب ریجوون، خودت بگ ستمیمن که بلد ن -

 پسرم. 

 

 چشم.  -

 

نگاهم  نکهیو بدون ا ندینش یتخت م نییپا ن،یزم یرو

 : دییگویکند م

 

 ! دیاریدستتون و ب -

 

و  چدیپیم میبازوبند را دور بازو برم،یجلو م را دستم

. نگاهش مثل چند چسبدینگاهش به نگاهم م یلحظه ا

 ده؟یرا فهم زینبود. نکند همه چ شیپ قهیدق
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از  قایدق دیشده بودم. ماهور با وانهید ادیاحتمال ز به

ذهنم  یها هیعقل کل؟ واگو دیفهمیرا م زیکجا همه چ

ام فکر  وانهید یادیبا خود ز ینداشت و من ه یتمام

 یبه ذهن ب یزیو چ ستیماهور چ یعلت بدحال کنمیم

 !رسدیسر و سامانم نم

 

بدون  کند،یبازوبند را از دستم باز م ردیگیرا م فشارم

 : شودینگاهم کند بلند م نکهیا

 

 الزم دارن.  فشارشون هشتِ، بنظرم سرم -
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و من با تمام لرز تنم پتو را  چرخاندینگران سر م بابا

هر چه  دیامشب با نم،ینشیتخت م یو لبه  زنمیکنار م

 یمن، باالخره آبرو نکهیقبل از ا شد،یزودتر تمام م

حاج صادق مودت را ببرم و بعدش احتماال سرم لب 

 دهیکوچکمان بر اطیح یدوست داشتن یهمان باغچه 

 شود. 

 

صبح  خوابم،یم خورم،یخونه غذا م مینه بهترم، بر -

 خوبه خوبم. 

 

بود،  دهیدرد داشتم، لرز داشتم، تهوع امانم را بر دل

 دیاما مهم نبود، من با سوخت،یاز شدت سرما م میپاها

 فعال.  ماندمیزنده م

 

 باباجان.  میپاشو بر -
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تا  کنمیجان م کنم،یرا مشت م میو دستها شومیم بلند

نزند. ماهور  نمیزم میرو شیپ یاهیو س هجیسرگ

 دهیو من هنوز نفهم کردینگاهم م نانهیزبیداشت ر

 قدر تلخ شد؟!  نیبودم که چه شد که ا

 

شرمنده، با  میخاله ماهرخ، ماهور جان، زحمت داد -

 اجازتون.

 

آخر نگاهم به نگاه  یو لحظه  کنمیهم تشکر م من

همه  نیا انینگاه م نی. اچسبدیسرزنشگر ماهور م

 بود.  یبدبخت تینها گرید یاریو بدب یبدحال

 

من هر لحظه منتظر منفجر شدن  میرسیکوچه که م به

و البته  گذردیبابا صادق هستم اما، تا خانه در سکوت م
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تا احتماال از سقوط کردنم  ردیگیدست مرا هم م

 کند.  یریجلوگ

 

 رونیماهان با سرعت از اتاق ب میرسیخانه که م به

را از دست ندهد. با  یا قهینکرده دق ییتا خدا زندیم

و من جاخوردنش را به  ستدیا یم یلحظه ا دنمید

 .کنمیوضوح حس م

شده بودم اما پدر و پسر هردو  یچه شکل دانمینم 

 بودند.  دهیترس

 

  ه؟یشکل نیچرا ا نیا -

 

 : کندیم تمیسمت اتاق هدا بابا
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ده خاموش ش شمیماهرخ، گوش یافتاده بود خونه  -

 امیغذا روگرم کن بخوره منم ب نهییبود، فشارش پا

 واسش دمنوش درست کنم.

 

 آخه...  یول -

 

 : گرددیحوصله برم یب بابا

 

 ماهان!  ستیاالن وقت جنگ و جدل ن -

 

 :کندیبابا نگران نگاهم م رسمیاتاق که م به
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 کا؟یمل ستیبه دکتر و دارو ن ازین یمطمئن -

  

 شیچشمها یرا تو یحجم از نگران نیبار بود ا نیاول

 . دمیدیم

 ! یشدیم زیموقع درد و مرگ عز شهیبود هم نجایا درد

 

 یتو یحت کنمیو تالش م نمینش یتخت م ی لبه

 نباشد:  یحال یاز ب یاثر میصدا

 

 . رمیدوش بگ هیبهترم من، فقط برم  -

 

 بخور بعد.  یزیچ هی ،یدار جهینه، سرگ -

 

 اندازد:  یم میپاها یو پتو را رو دییگویرا م نیا
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 . ارمیدراز بکش تا غذا رو ب کمی -

 

 ممنون بابا. -

 

. بغض رودیم رونیو از اتاق ب زندیم یکمرنگ لبخند

خانواده چه کرده بودم؟  نیداشتم، من با خودم و ا

و روشنش  کشمیم نرویتلفن همراهم را از کوله ام ب

تا اگر به اتاق برگشتند  زنمی. بعد هم به شارژ مکنمیم

 دروغم نشوند!  یمتوجه 

 

 :شودیبغضم بزرگتر م نمیبیرا که م انیک امیپ

  

  شد؟یچ ؟یخوب یمل -
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 خواستیدلخور، آن قدر که دلم م یلیبودم ، خ دلخور

 نهیس یگوشش، رو یبرگردم و با تمام توانم بزنم تو

 من نسوخت.  یو برا زدیرحمش م یکه قلب ب اش، آنجا

 

ماهور از تلگرام  امیکنم که پ پیتا یزیچ خواهمیم

 : کندیصفحه شوکه ام م یباال

 

کنار  بیج یبسته آدامس نعنا انداختم تو هی -

قبل از حرف زدن با ماهانم  د،یکولتون، حتما بخور

 آب نمک هم خوبه!  د،یمسواک بزن

 

و لرز تنم  شودین گشاد محد ممک نیتا آخر میچشمها

 دهیدهانم کوب یرو اریاخت ی. دستم بشودیم شتریب

 دهیو نفهم دادیگند الکل م ی. دهانم، نفسم، بوشودیم

اگر به  گفت،یم یب یبود؟ اگر به ب دهیبودم؟ ماهور فهم
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باشد؟ اگر... اگر...  دهیاگر بابا فهم گفت،یباباصادق م

 اگر.... 

آدامس را  یبسته  ارم،دیو کوله ام را برم شومیم خم

دهانم  یآن را تو یزود سه تا یلیو خ کشمیم رونیب

 اندازم.  یم

 

 : کنمیم پیو تا شومیچتمان م یصفحه  وارد

 

 ممنون. -

 

شده بودم که در برابر  حیقدر وق نی. اکنمیپاک م و

تا  کردیکه داشت م یکه زده بودم و کمک یگند

 کنم ممنون؟!  پیخانواده ام نفهمند تا

 

 ماهور؟  یِآقا -
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کردم و  پیفرستادم. تا ادیز یادیو با بغض ز نوشتم

 م؟یچه بگو قایقرار است دق دمینفهم
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 خورد،یم کیت اممیو پ چرخدیاشک م میچشمها یتو

 : دهدیبعد جواب م ی قهیدو دق

 

 امر؟  -

 

و  یسرد شدیها، نم امینوشته ها، پ پشت کلمات، از

را سختر  زیخودش همه چ نیو ا دیآدمها را فهم یگرم
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 یو سرد یدیناام ایدن ایدن امیپ نی. اما پشت اکردیم

 مانیازدواجش پش شنهادیاز پ یبود. و احتماال حت

 شده بود! 

 

 ! یممنون بابت همه چ ،یچیه -

 

 لیمخواستگار سابق و فا ینبود خودم را برا الزم

 بدهم که... الزم بود!؟  حیدورمان توض

 

نه به من مربوط  د،یبه خودتون و خانوادتون رحم کن -

 یفیح یلیشما خ ،یهست نه قصد دخالت دارم ول

 خانوم! 

 

خدا امشب را  رود،یچانه ام م ریو تا ز زدیریم اشکم

 !؟کردیتمام نم

@shahregoftegoo



 

 یزیچ دیبا یو دلسوز یحجم از مهربان نیا یبرا

 : گفتمیم

 

 بود.  کیکوچ یکنجکاو هیبار بود،  نیو آخر نیاول -

 

 دانمیو خودم حالم از خودم بهم خورد. گفتم و نم گفتم

با خودش چه فکر کرد.  یمرد چشم قشنگ پشت گوش

را فرستاد. دانلود  شیاز دکلمه ها یکی میگفتم و برا

را وصل کردم. و دلم سخت و تلخ  یکردم و هنذفر

 . ختیفرور

 

 درد! ی لهیرار است که در پاوقات ق یگاه

 ...یبشو بایخوشگل و ز "یشاپرک"نمک  نم

 در خود، یاست بگند یانگار ضرور گاه
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 ....!یبشو رایخوش و گ"یشراب"مبدل به  تا

 شکند، یگربه، قفس م کیاز حمله  یگاه

 .....یصحرا بشو ی، راه یتو پرواز کن تا

 ! ستیبد ن یاز خار گل سرخ برنج یگاه

 ....یسرخ مبادا بشومرگ گل  باعث

 ......یاز چاه قرارست به زندان برو یگاه

  یبشو خایقصه.....هم آغوش زل آخر

 

 : فرستدیو م سدینویدر آخر م و

 

 دارم،یمن ب دیکرد دایپ مارستانیبه ب ازیاگه ن -

 هست، در خدمتم خانوم. شبتون بهشت. نمیماش

 

  :کنمیم پیتار تا یو با چشمها کنمیرا پاک م میاشکها
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 ریشما بود. شب بخ یصدا یبه قشنگ یکاش همه چ -

 آقا. 

 

که ماهان با  کنمیرا قفل م یو گوش فرستمیرا م امیپ

 .شودیدستش وارد اتاق م یتو یغذا ینیس
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 یو خودش رو گذاردیم میپاها یغذا و رو ینیس

 کنمی. تالش مندینشیقب تر از من مع یکم یصندل

 دهانم را متوجه نشود!  یصحبت کنم که بو یطور
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مگه تهران  نایماهرخ؟ ا یچته شده بود خونه  -

 نبودن؟ 

 

نگران من باشد، فقط دنبال  یحت یذره ا نکهیا نه

کردن بود. دنبال سوال و جواب. دنبال بهانه  ییبازجو

 خواستیسر من. دلم م یخراب شدن رو یبرا یا

همه  تیرهایبرادر جان، با تمام سختگ یدانیم میبگو

 ! یهم مثال رفته و خبر ندار تانیتمام شد. آبرو زیچ

 

 . دنیفشارم افتاده بود. اونام تازه رس -

 

. و من از دل درد لبم را گاز کندینگاهم م مشکوک

بشقاب خودم را  یتو یبا غذا کنمیم یو سع رمیگیم

 و مرا به حال خودم بگذارد. برود  دیسرگرم کنم تا شا
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  ؟یشده مل یزیچ -

 

 نیو ا دمیترسیم یلیبودنش خ زیاز ماهان و ت من

 : کردیم شتریوحشت داشت لرز تنم را ب

 

 ماهان.  نینه، من فقط فشارم افتاد و حالم بد شد هم -

 

 : دیگویم یباشه ا لشیو برخالف م شودیم بلند

 

 غذاتو بخور.  -

 

قاشق از غذا را  کی بنددیرا که م و در رودیکه م رونیب

 انیک یو برا دارم،یبرم زیم یرا از رو یو گوش خورمیم

 : کنمیم پیتا

 

@shahregoftegoo



 نکهیقبل از ا ست،یاوضاعم خوب ن ستم،یمن خوب ن -

و  طیشرا میش میلو بره و جفتمون بدبخت یهمه چ

 ! انیک یخواستگار ایکن و زودتر ب یاوک

 

و در  خوردیم نیچند لحظه بعد س فرستمیرا که م امیپ

 : سدینویجوابم م

 

  ؟یمل هیچ ایباز یباشه بابا، کول -

 

 یکه نفهم یخودخواه باش دیبا یلیخ ان،یروتو برم ک -

 کنن!  یتو زندگ دیطبق عقا توننیهمه ادما نم

 

بفهمن  خوانیمن به درک، خانوادت از کجا م دیعقا -

خودتو جمع کن تا  کمیشما؟  یستیدختر ن گهیاالن د

 ببرمت!  امیمرگم بخبر 
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 کنمیاندازم و تالش م یم زیم یرا رو یبغض گوش با

 غذا را بخورم که زنده بمانم.

 

دمنوش وارد اتاق  وانیو بابا با ل خوردیبه در م یا ضربه

 دانستیرا م قتی. اگر خقسوختیم شی. دلم براشودیم

 ! کردیمردنم تمام تالشش را م یبرا

 

  کا؟یمل یبهتر -

 

 . ممنون خوبم -

 

 : دیگویو دلنگران م گداردیم زیم یرا رو وانیل
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 رمیدمنوش و بخور حتما. من م نیغذاتو بخور بعدم ا -

 کن بابا.  دارمیبخوابم حالت خوب نشد ب

 

 رونی. از اتاق که بکنمیو تشکر م مییگویم یچشم

 !سوزدیقلبم م یحوال ییو جا زدیریاشکم م رودیم
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 یهفته ا کیگذشت.  اهیهفته از آن روز شوم و س کی

متولد  یکه من هر بار مردم و باز از خاکسترم دختر

 زد،یحرف نم د،یخندیها نم یراحت نیبه ا گریشد که د

 ! دیدیها را هم نم یدلخوش
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د جواب ندا ایدادم  امیپ انیکه هر بار به ک یهفته ا کی

 جواب داد!  رید ای

 

که از ترس آن کابوس جرات رفتن به  یهفته ا کی

 خانه اش را هم نداشتم. 

 

چشمات گود  یپا ،یمل یکنیخودتو نابود م یدار -

کار از کار  ،یچند روز غصه خورد نیشده از بس ا

 ،کجا کار ادمارو درست کرده؟  یمونیگذشته، پش

 

. کردیم را ممراعات قلب یمونا رک نبود، کاش کم کاش

 . دیفهمیخانه خراب کن مرا م یکاش هراس ها
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اون طور مثل سابق  گهیبعد از رابطه د یمرد شهیم -

 طرفشو نخواد؟ 

 

از  یخال یچشمها یتو زندیو زل م ردیگیرا م میدستها

 : دمیام

 

 نیا یتو ستین ینشدن یچیروزا ه نیا کا،یمل شهیم -

 بد و زشت.  یزمانه 

 

 : دهدیپرده ادامه م یمان طور رک و بو او ه زدیریم دلم

 

 یاز مردا تشنه  یبود، بعض نیترس منم هم یهمه  -

به  یتصاحب اونم همه جوره، تشنه  یتشته  دنن،یرس

 دست اوردن و تجربت کردن! 
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 خواستمیاما نم شدیگلو بزرگ و بزرگتر م انیم بغضم

ها تمامش  نی. اخواهدیمرا نم گرید انیباور کنم ک

 ن بود.حدس و گما

 

از تنت، لمست،  دیاز مردا هم، اونجور که با یبعض -

 گهیهم بعد از رابطه د ای. بعضبرنیرابطه باهات، لذت نم

 ! یستیواسشون جذاب ن یاونجور

 

 . ستین ینجوریا انیک -

 

 ،یخواستگار یایب دیپس پاشو برو سراغش، بگو با -

محله و  یبگو که جا نزنه، بگو من تو شه،یم ریبگو د

که معتقدن دختر خوب اول  کنمیم یزندگ ینواده اخا

دختر باشه نه زن، خواستگاراشم معموال دوراشون  دیبا
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واسه ازدواج دختر  یکردن، ول اشونیو زدن، جوون

 ! خوانیم دهیافتاب مهتاب ند

 

و با کف دست  کشمیم رونیب شیرا از دستها میدستها

آتش  می. انگار از چشمهادهمیرا فشار م میچشمها

 : دیکشیبانه مز

 

واسه از  یزیمگه چ ؟یترسیم یاز چ گهید یمل -

 برو خونش!  ؟یدست دادنم دار

 

 یبرا یزی. نه...چکنمیپر از ترس نگاهش م یچشمها با

 بود! دمیکه تمام ام یاز دست دادن نداشتم جز مرد
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 طرفا؟ نیخانوم، چه عجب، از ا یملبَه،  -

  

را سست  میآن روز پاها ادیو  شومیخانه اش م وارد

 یدستش را تو یتو گاریو س رودیم زی. سمت مکندیم

 : گرددی. سمتم برمکندیخاموش م یگاریجاس

 

 . یبهتر یلینه انگار خ -

 

 واهمه:  ایدن کیتلخ، جانسوز، پر از  زنم،یم شخندین

 

  ؟یکرد با خانوادت صحبت -

 

 : یپر از کالفگ یخنده  کی خندد،یم
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شه  فیبزار جابه جا شم، بزار رد ،یبابا مل یا -

 بخرم، چشم.  یزیچ ینشون یحلقه ا هیاوضاعم، 

 

 ! انیمن عجله دارم ک -

 

که خنده اش محو  میگویم یقدر محکم و جد آن

 : شودیم

 

مثل تو  یدختر خانوم هیرفتار و اصرار واسه  نیا -

 .ستایخوب ن

 

دختر خانوم؟ منظورت منم؟ من که به لطف شما از  -

دخترونم کنده شدم، خدا رحم کرد مادر بچت  یایدن

 وضع حرفم نزنم؟ نینشدم، حاال با ا
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 : کندینفسش را فوت م کالفه

 

بدون  دینبا ،یباش یاز من عصبان یتو حق دار -

من اون کارو  مینداشت ینسبت یاونم وقت تتیرضا

 شیپ یول خوامیمن عذر م گه،یشد د یلم یول کردمیم

 گهید یاومد. حاال تحمل کن من چشم تا اخر هفته 

 خوبه؟  امیم

 

و  دیآ یتا بغضم نشکند. جلوتر م کشمینفس م آرام

 خوردیاش م نهیس یسرم که تو کشد،یرا م میبازو

 : شودیبغضم منفجر م

 

 شیآبروت بره پ زارمینم و،یهمه چ کنمیمن درست م -

 آبرودارت، خب؟ یده اون خانوا
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 . ترسمیم زیمن از همه چ ان،یک ترسمیمن م -

 

 : کندیو مرا از خودش جدا م دیگویم یکالفه ا نچ

 

زمونه عوض شده، ارزشا  ،ینشده مل یچیباور کن ه -

 ... ریعوض شده، تو هنوز درگ

 

که هنوز مثل تو فکر  یمن نه! خانوادم، مردم -

 مشکله منه!  نایا کنن،ینم

 

 .کنمیزمان بده، درستش م گهید مکی -
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گذاشته بودم و داشتم تمام  یب یب یپاها یرا رو سرم

را با عطر تنش، با آغوش مادرانه اش آرام  میدردها

 . کردمیم

 

شعر  میلب برا ریو ز دیکشیم میموها یرا رو دستش

 . ندخوایم

 

هراس  کیوجودم، تاروپودم، پر از هراس بود.  تمام

  .خوردیخانه خراب کن که داشت مغزم را م
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رفتم و قول و قرارها را  انیک یکه خانه  یآن روز از

نشده  یهم گذشت و خبر گرید یهفته  کی میگذاشت

 . بود

 

 یحوصله  یو من حت شدیداشت کم کم سرد م هوا

 یدادن ها ریاه و گفکر کردن به درس و دانشگ

 چندبرابر ماهان و بابا را نداشتم. 

 

 مادر؟  یقرار یچرا ب -

 

داشتم، درد داشتم، هراس داشتم، درد بود و  بغض

 درمان... هرگز! 

 

  ن؟یعاشق چه شکل یآدما ؟یب یب -
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متوقف شد و لبخندش را حس  میموها یرو دستش

 کردم:

 

ن، فقط ندار یمادران،  خودخواه هیعاشق شب یآدما -

 یدارن، عشق اگه عشق باشه ناخالص یو فقط فداکار

 نداره. 

 

 : نمینش یو صاف م کنمیبلند م سر

 

 نیاول نیماه، ا یب یب کنمیمن احساس باخت م -

 اعتراف من بعد از دو هفته ُمردنه! 

 

 و غم:  یاز نگران شودیپر م شیچشمها

 

  کا؟یمل میگفتیم میداشت یچ -
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 تلخ:  یلیتلخ، خ زنم،یم لبخند

 

امشب و من و حرفامو  هی شهینره؟ م ادتی شهیم -

  ؟یب یب شهینره؟ م ادتی

 

 شب شده؟  -

 

. شب شده بود و من به بابا گفته کشمیعقب م دیناام

مان را  یکوفت ی. دلم خانه خوابمیم یب یب شیبودم پ

زندان نمور و  کی. مثل قبرستان بود. مثل خواستینم

 سرد. 

 

 . یب یداروهاتو بخور بخواب بآره، وقت خوابه،  -
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  ؟یمونیتو م -

 

آب و قرص  وانیل شوم،یو خم م بوسمیرا م دستش

 : دهمیرا دستش م شیها

 

 . مونمیآره م -

 

 ز،یخبر از همه چ یب یلیو خ خوردیرا م شیداروها

تنش  یو پتو را رو وسمییصورتش را م کشد،یدراز م

 .کشمیم
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 یدلتنگ. دلتنگ دختر موچتر تینها یبود. ب دلتنگ

الکل را از تن  یبار بو نیکه آخر ی. دختراسی یکوچه 

که فکر  ی. دخترختیو نفسش استشمام کرد و دلش ر

 خانواده اش ساده و معتقد است اما نبود.  هیشب کردیم

از  کاید ملخوب درک کرده بو یلیبود ، خ دهیفهم

و  رتیها، از دستورها و غ یها، از امر و نه تیمحدود

 یو دلزدگ یخسته است. و خستگ جایب یتعصب ها

 . کشاندیم راههیرا به ب یحتما هر آدم

 

چرا بخاطرش دو  شد؟یاز ذهنش کمرنگ نم کایمل چرا

 یب نیهفته نگذشته ساعت ده شب به جاده زده بود؟ ا

  گذاشت؟یآوارشده اش م یزندگ یرا کجا یلعنت یقرار

 

 یاش م نهیس یدخترک رو ادیاو را  ادیز یلیخ کایمل

از  کایفاحش. مل یادیتفاوتِ ز کیانداخت. با 
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شده بود. از محروم  دهیکش راههیها به ب تیمحدود

دخترک  ،یتر شده بود اما ... اما ماه صیشدن ها حر

به جهنم پس ازمرگ، از  هیشب ی ارهیدور افتاده از س

 اهیس ینقطه  نیا هها و رها شدن ها ب یاوتتف یب

که حاال دو سال از آرام گرفتنش  نجایبود، به ا دهیرس

 خروارها خاک بگذرد!  ریز

 

را پارک  نیماش رسدیکه م یب یب یخانه  یکوچه  به

خواب  یب ی. نگران بود بشودیم ادهیو ارام پ کندیم

 خبر امدنش را داده بود و 9باشد و بترسد. اما ساعت 

 باشد. دهیبود نخواب دواریام

 

که  اطیوارد ح کند،یاندازد و آرام در را باز م یم دیکل

پله ها  یبه دست رو یکه گوش ندیبیرا م کایمل شودیم

را به گوشش چسبانده و لبش را  ینشسته و گوش
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با ترس سمتش  کایسر مل بنددی. در را که مجودیم

وشن را ر اطیو چراغ ح بردی. ماهور دست مگرددیبرم

 آورد:  ی. کف دستش را باال مکندیم

 

 ، منم.  دینترس -

 

اندازد  یسرش م یشال افتاده دور گردنش را رو کایمل

 : ستدیا یو م

 

 سالم.  -

 

از آن شب و  دانستیافتد. م یسمتش راه م ماهور

 معذب تر از قبل است.  کایالکل حتما مل انیجر

 

 موقع شب؟  نیا دیچرا نشست نجایسالم، ا -
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 : دیگویحوصله م یو ب ندینش یمجدد م کایلم

 

 موندم.  یوگرنه نم دییایخبر نداشتم م ،ینطوریهم -

 

تر  نییپا یپله  یدستش را رو یساک تو ماهور

 یرا رو شیآرنج ها ند،ینش یو خودش هم م گذاردیم

 :چرخاندیگذارد و سر م یم شیپاها

 

 دارم واسه شما؟  یخطر -

 

 : زندیم ینگخجالت زده لبخند کمر کایمل

 

 جفتمون گفتم. یبخاطر راحت ه،یچه حرف نیا -
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 رفته بگه. ادشیگفته بودم، حتما  یب یبه ب -
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مانتواش سر  بیج یتلفن همراهش را تو کایمل

 : دهدیم

 

 . رفتیم ادشی ادیآره، امشب ز -

 

 خواستیدلش م کند،یفسش را فوت مخسته ن ماهور

 : توانستیحرف قلبش را بزند و نم گریبار د کی
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 یزیچ د،ییایبعد از دو هفته هنوزم خوب بنظر نم -

 شده؟ 

 

و بغضش  زندی. پلک مکندیپر از غم نگاهش م کایمل

 یحت انی. ککندیسماجت م دنینترک یهمچنان برا

 اجرا! ختم م یعنی نیو ا دادیرا نم شیجواب تلفن ها

 

 منم برم خونه.  د،یخسته ا دیبخواب دیمن خوبم، بر -

 

 موقع شب؟ نیا -

 

 فقط دو تا کوچس.  -

 

 : کشدیم شیبه موها یدست یعاص ماهور
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 قفل هست!  یرو دمیکل د،یاون اتاق بخواب یتو دیبر -

 

 : کندیمتعجب نگاهش م کایمل

 

من و که  یماهور، خانواده  یندارم آقا یمن منظور -

 . کنهیدرست م امتیموندنم صبح ق نجایا د،یشناسیم

 

را بردارد.  فشیتا داخل خانه برود و ک شودیم بلند

و نفسش را  کشدیبه صورتش م یماهور کالفه دست

. رودیم نییو دو پله را پا شودی. بلند مکندیفوت م

حال را با جهان  نیداشت. و ا یحال خوب کایمل دنید

 : زندیب مل رسدیکه م کای. ملکردیعوض نم

 

 . ریبا اجازتون، شب بخ -
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 .رسونمتونیم -

 

 : چرخاندیبا بهت سر م کایمل

 

 . ترسمیمن نم -

 

 راحتره.  المیخ ینجوریا -

 

در را  کایافتند، مل یو هر دو راه م زندیلبخند م کایمل

. قدم زنان سمت خانه شان روندیم رونیو ب کندیباز م

 نکهیا یرادل ماهور نبود ب ی. دل توکنندیحرکت م

تر کند  کیبه خودش نزد یرا کم کایبزند تا مل یحرف

 . دیترسیم کایاما از برداشت مل

 

  د؟یموقع شب اومد نیا شدیچ -
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 دلتنگ بودم. -
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 یدلتنگ بود؟ چه شب کنم،یو شوکه نگاهش م مات

 . میها یتمام بدحال انیمشده بود امشب 

 

  ؟یک یبرا -

 

بودم، چون جوابش هر چه  دهیپرس یاحمقانه ا سوال

 نداشت.  یکه بود به من ارتباط
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و نگاهش  ستمیا یمن هم به اجبار م ستد،یا یم

 : میچشمها یتو زندیو زل م شودیم کتری. نزدکنمیم

 

 دل تنگ شما خانوم!  -

 

 ریسرم را ز قلبم سوخت. بد هم سوخت. یحوال ییجا

اگر مرد مقابلم باخبرشود من  کنمیاندازم و فکر م یم

 کیتخت خوابِ  یبا همان الکل رو شیپ یدو هفته 

ام را از دست دادم، باز هم  یدخترانگ بهیمردِ نسبتا غر

  شد؟یدلتنگ م

 

 ! رهینم یبه من فکر کن، راه دور -
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حرف زدن را کنار گذاشته بود.  یبار بود رسم نیاول

. آن هم کجا؟ زدیحرف م یمیقدر صم نیبار بود ا نیاول

 وسط کوچه. 

 

 . ریشب بخ ،گهیمن برم د -

 

و با سرعت  گذارمیاو را ، همانجا همان وسط جا م و

و  گردمیرا م میها بی. جرسانمیخودم را به خانه م

 شیرورویو ز کشمیکوله ام را م پی. زستین یدیکل

 . کنمینم دایپ یدی. اما باز هم کلکنمیم

 

هنوز همان وسط کوچه دست در  نمیبیو م چانمیم سر

و  رمیگی. لبم را گاز مکندیم میو تماشا ستادهیا بیج

داشتم  یآشپزخانه وقت زیم یرا رو دیکل دیآ یم ادمی

 جا گذاشتم.  دمیکشیغذا م یب یب یبرا
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 ! شدیتر م دهیچیپ زی! چرا امشب همه چیلعنت

 اندازم: یه ام مشان یو من کوله را رو دیآ یم جلوتر

 

 شده؟  یزیچ -

 

 : دهمیجواب م یخجالت و کالفگ با

 

 ندارم، جا گذاشتم.  دیکل -

 

انگشت شست کنار لبش مهار  دنیرا با کش لبخندش

 : کندیدستش را سمت کوچه دراز م کند،یم

 

 .دییپس بفرما -
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  ؟یعنیخوابن  -

 

حرف ساعت  یاندازد و ب یاش م یبه ساعت مچ ینگاه

و ناچار  کنمی. نفسم را کالفه فوت مدهدیم را نشانم

 افتم. یهمراهش راه م
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 یماهور همان جا رو میدیکه رس یب یب یخانه  به

 یچا ختنیر ینشست و من برا اطیح یتختِ گوشه 

 وارد خانه شدم. 
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فکر کردم فردا  نیبه ا بود و من دهیآرام خواب یب یب

که ممکن است از امشب ماندنم  یبا جنگ اعصاب قایدق

 چه کنم؟  قایدق ردیتوسط ماهان شکل بگ نجایا

 

 یماهور تو یو برا گذارمیم یصندل یام را رو کوله

 ی. و آرام و بزمیریم یچا یب یب کیاستکانِ کمربار

. با تلفن همراهش مشغول گردمیبرم اطیصدا به ح

 ن بود:گرفت سیو

  

هم فکر نکن.  یچیآروم بخواب به ه زدلم،یباشه عز -

 شبت بهشت. 

 

 یتخت چوب یرا رو یچا ینیو س زنمیم یکمرنگ لبخند

اش را  هی. تکگذارمیبود م یآن فرش قرمز رنگ یکه رو

 : کردیداده بود و نگاهم م یبه پشت
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  ؟ینصف شب دیکشیچرا زحمت م -

 

هم که  یب یماور بآماده بود و س ینکردم، چا یکار -

 روشن.  شهیهم

 

 . میگپ بزن کمی دینیبش ادیاگه خوابتون نم -

 

خواب نداشتم و از  شدیآمد، دو هفته م ینم خوابم

. باورم را از دست داده بودم زاریدلزده و ب زیهمه چ

و قول و قرارها انگار  اهایبودم و صاحب تمام آن رو

ده باشد. وقت نبو چیو نابود شده بود، انگار ه ستین

 زده بود.  بشیغ بیهمان طور عح
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 یدستها یاستکان را تو نم،ینش یتخت م یلبه  ناچار

 : کندیو نگاهم م ردیگیبزرگ و مردانه اش م

 

کجا  چیداره که ه یآرامش هیماه  یب یب یخونه  -

 . ستین

 

مثل خودش و آغوشش، مثل حرفاش و دست  -

 نوازشش! 

 

 شیمژه ها زند،یم و پلک خوردیرا م یجرعه از چا کی

جذبش  شدیداشت که نم یریچشمگ ییبایز کی

 : ینشو
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 یگردنبند و اسم رو نیا دیمدت فکر کردم شا نیا -

 دیفکر کن ا،یمچ دستم شما رو به اشتباه انداخته باشه 

 ! ادیمن دورم شلوغه و اشتهام ز

 

 : زنمیم لبخند

 

هستند،  یاون خانوم ک دونمینم قتشیحق ،ینه ول -

 یباشه و به من ارتباط یفضول دنشمیدم پرسفکر کر

 نداشته باشه. 

 

سوز سرش را سمت  نهیحسرت س کیو پر از  قیعم

 : زندیو لب م ردیگیو پر از ستاره م اهیآسمان س

 

 !یماه -
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ده شد غم از قلبش کن ایدن کیانگار  یگفت ماه یوقت

 کردی. داشت تالش م اش آوارشد یصوت یتارها یو رو

 خواستیکه م اوردیرا درون من به وجود ب یحس

 بدهد؟  حیتوض  شتریخودش را ب

 

 : کندینگاهم م میاورد و مستق یم نییپا سر

 

درست نبود، نه خانواده نه  یچیما ه یخونه  یتو -

دواج از هیروابط پدر و مادرم، ازدواج مادر و پدر من 

غلط بود. بدون  شهیقاعده بود که از ر یب یسنت

 شناخت، بدون عالقه، بدون تفاهم و پر از تفاوت! 
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و سخت تر نفس  کندیرا باز م راهنشیاول پ ی دکمه

 : کشدیم

 

پدرم ازدواج کرده ، ازدواج  دمیسالم بود که فهم 25 -

چرا  م،یباش دهیقبل از اون نفهم نکهیدوم،نه ا

من شک کردم، مادرم  ش،یسال پ یلیاز خ م،یدیفهم

 م،یو مطمئن ش میباور کن مینتونست یشک کرد، ول

مادرم فکر کنه،  ایبه من  نکهیازدواج کرده بود بدون ا

 هی ،یبه اسم... ماه داشت یدختر هیاز اون ازدواجم 

 سالش بود. 19دختر  که اون موقع 

 

 انیو من م شودیم نییسخت باال و پا شیگلو بکیس

روزبه خان را  ریتصو کنمیبزرگ تالش مبهت  کی
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حجم از  نیو باور کنم به آن مرد ا اورمیب ادیخوب به 

 . خوردیهم م ییوفا یب

 

کرد، آب شد،  د،دعوایشد جهنم، مامانم فهم یزندگ -

کرد، آب شد، اعتراض کرد، آب  هیداد زد، آب شد، گر

و حرف مردم  یب یشد، و دست اخر به خاطر من و ب

 پوچ! یزندگ هی یموند پا

 

 : زنمیلب م نیو غمگ ارام

 

 متاسفم.  -

 

منم داد زدم، دعوا کردم، بحث کردم، و بابام تالش  -

نداشت که  یکرد از خودش دفاع کنه و خب، حق
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 ی. قرار شد جدا زندگدمیدیباشه. الاقل من نم یدفاع

 جدا نشن.  یکنند ول

 

 : کشدینفس م سخت

 

ز طالق واهمه گذشت، مامانم ا ینجوریسال هم کی -

 شویداد ظاهر زندگ حیترج شتر،یب یزیداشت، از آبرور

باخبر نشد  یب یجز ب چکسیحفظ کنه، و حفظ کرد. ه

سال  کیکار کرده شوهرش،  یبهش، و چ گذرهیم یچ

برگشتم خونه، مامانم  رونیشب که از ب هیگذشت، 

نشستم کنارش تا مثل  زد،ینمازش زار م یسرسجاده 

 یبهم چ یدونیم یش، ولبشم سنگ صبور شهیهم

 گفت؟ 
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 یغمِ ب یبرا یو دلم لحظه ا کنم،ینگاهش م کنجکاو

 :سوزدیم شیحد چشمها

 

 نیگفت ماهور؟ گفتم جان؟ گفت من اون زن و نفر -

گفت بابات خبر داد چند ساعت  شده؟ینکردم، گفتم چ

 تصادف فوت شده و تموم. هی یتو شیپ

 

*** 
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را، فراموش کردم و لحظه  میها یتمام بدبخت ز،یهمه چ

 تیآدمها با واقع یفکر کردم چقدر ظاهر زندگ یا

 یدرونشان متفاوت است. فکر کردم و دلم سوخت. برا
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نگاهش را با تمام تالشش  یکه سرد یخانوم نیمه

 یمستانآن نگاه ز بهینتوانسته بود گرم کند. و منِ غر

که به همجنس خودش هم رحم  یبودم. و زن دهیرا فهم

ها تن سردش  ابونیخ نیاز هم یکی ینکرده بود و شب

داده بود که نتوانسته بود نه نگاه زن  یمرد لیرا تحو

 نفس زن دومش را. یاولش را گرم کند نه تن سرد و ب

 

بار،  نیواسه اول ،یرفت، و من روز خاکسپار وایش -

که خواهرم بود، که از وجودش باخبر  دمیو د یدختر

که تک و تنها،  ی، دختر نمشیبودم و نخواسته بودم بب

و  زدیسر قبر مادرش زار م یو ماتم زده، باال شونیپر

چرا رفته  دونمیآب دستش بده، نم وانیل هینبود  یکس

قلبم، اون قدر  یرفت تو بیجع ،یماه ،یبودم ول

 یکردم، بطر بابا، رفتم جلو، بلندش یکه جا بیعج

 تینها یب یچشما یآب و دادم دستش، زل زدم تو
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و  کردینگام م هیکه با تعجب و گر ییخوشگلش، چشما

 ! میمن ک دیفهمینم

 

 نیدر برابر ا دانستمینم کردم،یرا حس م شیصدا بغض

و  کندیخودش را جمع م م،ییحجم از غم چه بگو

 : زندیم یلبخند کمرنگ

 

 خستتون کردم؟  -

 

 لطفا.  دیادامه بد دیشینم تیه اذاصال، اگ -

 

دور و  ینقطه  کیو نگاهش به  کشدیم قیعم نفس

 : چسبدینامعلوم م
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مظلوم و معصومش و  یاون چهره  ریوقت تصو چیه -

هم شک  شناختیمات بود، انگار هم م ره،ینم ادمی

لبخند زد  هیگر ونیم ؟یا یداشت، بهش گفتم تو ماه

م گرفت که بابا، چرا و من درد ؟یو گفت، تو هم ماهور

هم گذاشته بود. بابا اون روز تو  هیاسمامون و شب یحت

جفتمون رفت، من  بهتوجه  یحال خودش نبود. ب

بودمش و  دهیساعت بود د هیکه تازه  یموندم و خواهر

 اصال حالش خوب نبود!
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 : کندینگاهش م جیو گ ناباور
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 فوت شده؟  -

 

 : نمیبیرا م سشیخ یو من چشمها ردیگیباال م سر

 

 ! شیدوسال پ -

 

 متاسفم.  یلیمتاسفم، خ -

 

شکنندن، اما  ن،یظرف مونن،یدخترا مثل برگ گل م -

 یهم قو یماه کردمی. من فکر میقو یلیخ ن،یقو

 باشه اما، نبود! 

 

 بود امشب:  شده ی. عجب شببنددیرا م میراه گلو بغض

 

 چرا فوت شدن؟ -
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 دیبخواب دیگفت، بر شهیامشب نم ه،یقصش طوالن -

 وقته!  رید

 

 د،یقدر خودتونو ازار ند نیخدا رحمتش کنه اما، ا -

عمر خواهر  د،یواسش بود یبنظرم شما برادار خوب

 . دینکرد یکوتاه بوده اما، شما کوتاه تونیبرادر

 

 : خاراندیرا م شیابرو یو باال زندیم یکمرنگ لبخند

 

 نارویا یچ یبوده باشه، از رو نطوریا کنمیفکر نم -

 !؟ دیگیم

 

 رمیمن اگه بم تتون،یکه ازتون دارم، شخص یشناخت -

 . ندازهیسنگ قبرمم نم یماهان عکسمو رو
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با  شنوم،یو خدا نکندِ آرامش را م زنمیم شخندین

 :دهمیادامه م یشتریحرص ب

 

قبر  یختر جوون روزشته عکس د گهیحتما هم م -

قلبتونه و اسمش  یرو شهیعکسش هم ،یباشه، شما ول

ازش  شهیکه م هیتفاوت نیکمتر نیدور مچ دستتون، ا

 ! دیرس یبه همه چ

 

 ماهان هنوز بچس. -

 

 بزرگ شده!  یبابام ول -

 

 : کشدیم ششیته ر هی یو دست خنددیم
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هست خانوم  دهیهمه خانواده ها تفاوت عق یتو -

 ییپر از گرگه، گرگا رونیاون ب د،یرینگ سخت کا،یمل

ما مردا حق  درن،یم ،یول ستنیگرگ ن هیکه اصال شب

 .مینگران باش میدار

 

و زهر  امونمیخوش یبه اسم نگران دیحق ندار یول -

 . دیکن

 

 کیاورد و با  یباال م میرا به عالمت تسل شیدستها

 : دیگویجذاب و متفاوت م یادیز یخنده 

 

 .ممیمن تسل -
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 : کنمیتر از قبل نگاهش م نیو غمگ شومیم بلند

 

 . دیکه راز بزرگ خانوادتون و به من گفتممنون  -

 

که قلبمو  دیهست یدختر نیشما اول دیگفتم که بدون -

 یب یلرزونده و فکرش نصف شب من و کشونده خونه 

 . یب

 

 اندازم: یم ریسرم را ز ذبمع

 

ماهور  یآقا دیبه من محبت دار یلیخ فهمم،شمایم -

 ... یول
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  گس؟ید یدلتون جا -

 

 بودم:  زاریب زیت یاز آدمها د،یا یبه ضرب باال م سرم

 

 نه!  -

 

حس  یدلِ ب نیا نکهیبود واسه ا دواریام شهیپس م -

 برسه هوم؟  یبه دلدادگ

 

 نیرفتن از ا ،یماهبگم خوشبحال  تونمیفقط م -

دل بست و مطمئن بود  چشیبه ه شهیکه نم ییایدن

خوشگلتر از  یلیبراش، خ یمونیم ایواست  مونهیم

 ! هیزندگ
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 یو مقابلم م دیآ یم نییدر هم از تخت پا یاخمها با

 : ستدیا

 

  اد؟یاز کجا م یدیهمه ناام نیا -

 

با  شون،یریکه با تفکرشون، با سختگ ییاز ذهن مردا -

که  کننیو پر از عقدت م صیاون قدر حر رشون،یقتح

به غلط  یو اگه غلط بر یکنیدرست و غلط و گم م

 ! دنیهرگز نم دن،ینجاتت نم ،یندازنت ول یکردن م

 

  ه؟یعیاز پدر و برادرت طب نهیهمه ک نیا -

 

 بیعج یادیز یشب نیآرامش ا شیتنها صدا ش،یصدا

 بود؛ 
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 کرد؟  یخوب زندگ یماه -

 

 خوب از نظر آدما متفاوته!  فیتعر -

 

 کرد؟  یاز نظر شما، خوب زندگ -

 

تر  قیو عم بردیشلوارش م یبهایج یرا تو شیدستها

 : دهدیجواب م یجد یلیو خ کند،ینگاهم م

 

 هرگز!  -

 

 چرا؟  -
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و  رنیگیم میعقل با قلبشون تصم یکه به جا ییآدما -

و  کننیم هیاشتباهاشون اونارو توج رفتنیپذ یبجا

 کنن! یخوب زندگ توننیابدا نم گردن،یال مقصر مدنب
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 کنمیپس ذهنم فکر م ییو جا کنمینگاهش م رهیخ

اتفاق خودم هستم و من هم  نینکند مقصر اول و آخر ا

 هیمحترم مقابلم دارم دنبال مقصر و توج یبه قول آقا

 !گردمیکردن م
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تا اون آدم  دنیهم ادما دست به دست هم م یگاه -

راه غلط،  یگناه، تو یخطا، تو ی، تومنجالب یتو فتهیب

 دنبال مقصر گشت!  دنیهمون آدما هلش دادن با یوقت

 

 رهیو پر از حسرت خ ردیگینگاهش را از نگاهم م تلخ

 : دیگویم نیزم ی

 

هاتمون و اول و آخر، تاوان اشتبا میبدون دیاما با -

 خانوم.  میدیخودمون م

 

تاوان اشتباهات پدرتون و اما، شما و مادرتون و  -

 . دیداد یاحتماال ماه

 

 یرا دو طرفش رو شیو دستها ندینش یتخت م ی لبه

که زده نشد و  ییامشب چه حرفها گذارد،یم نیزم
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جفتمان پاک  یکاش فردا تمام حرفها از حافظه 

 ! شدیم

 

داد، دور شد، از من، از مامان  تاوان بزرگ و خودش -

از قلبمون، در اصل دو تا خانواده  ،یاز ماه ن،یمه

 همون تاوان گندس!  ییتنها نیداشت و تنها بود، و ا

 

ساله حرف  50مرد  هیدارم با  کنمیفکر م یگاه -

 . زنمیم

 

و  زیر یلبخند پر از حسرت ها کی زند،یم لبخند

 درشت: 

 

عدِد  هیسن فقط  کنن،یو درد آدمارو بزرگ م یسخت -

 ! هیمعن یب یادیز
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دستش را به  یرو یِ دستبند اسم ماه گرشیدست د با

 : دهدیو ادامه م ردیگیم یباز

 

تا زن کرد،  3که در حق  ییکارا یهمه  یبابا االن جا -

 ییجا گهیسرطان د کنمیو من فکر م کشه،یداره درد م

نه و مادر من نگذاشته، اون قدر داغو نیواسه اه و نفر

اون قدر تاوان داده که، دل مامان واسش سوخته و 

 شده پرستارش! 

 

 سه تا زن؟  -

 

 : زندیآورد و پلک م یباال م سر
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داغشون اون  دیشا دونمیکه رفتن، نم یو ماه وایش -

بود که بابارو سوزوند و رسوند به سرطان،  نیقدر سنگ

 رحمانه باشه اما، به یب یلیخ دیهم ... شا نیمامان مه

با  یزن نخنده، تفاوت هی یچشما ینظر من مُرده، وقت

 مُرده نداره! 

 

اون  نیبهتون ظلم نشد که ب ونیم نیا ؟یخودتون چ -

 د؟یاوردینفر اسمتون و ن 3
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او، مادرش، پدرش  یدلم برا کشد،ینفس م قیعم

آن روز که به خانه شان  کنمیفکر م و سوزدیم ،یحت

@shahregoftegoo



آن زمستان   کردمیهرگز فکرش را هم نم میدعوت شد

 روزبه خان باشد!  ییوفا یخانه شان علتش ب یزده  خی

 

بگه ببخش  نکهیقبل از ا دم،یمن بابارو بخش -

درست و درمون حسش کردم نه  مینه بچگ دم،یبخش

کم بود، اما  شهیهم دم،یبزرگ شدم و قد کش یوقت

 چون پدرم بود. دمیبخش

  

دردش کمتر  دنیرفتارتون از نبخش یاما سرد -

 . ستین

 

و  دهیکه قد کش وارید هیشده عادت، شده  گهیاون د -

 خوامیمن و بابا قرار گرفته، هر بار م نیرفته باال و ب

 ! شهیدوره م ،یمامانم، مرگ ماه یسرد نباشم زندگ
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 :کندیم یو خال کندیرا پر از باد م دهانش

  

ممنون که به حرفام  د،یبخواب دیخستتون کردم، بر -

 . دیگوش داد

 

باهاتون، اما روزگار  یصحبتخوشحال شدم از هم -

 . دیو رد کرد یتلخ

 

 یبغض ها ایدر کیاست، پر از  یپر از تلخ لبخندش

 نشکسته: 

 

 ر،یسختگ یخانواده  هی د،یقدر خانوادتون و بدون -

 آوارشدس!  یخانواده  هیبهتر از  یلیخ

 

 نلرزد:  میکاش صدا دهم،یسختم را قورت م بغض
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بتونن از  نکهیمهم ا ست،یلزوما بودن خانواده مهم ن -

وگرنه  ارن،یسالم بارت ب یو جسم یلحاظ روح

 ماهور!  ینبودنشون بهتر از بودنه پر از دردشونه اقا

 

 پره.  یلینه انگار دلتون خ -

 

 . ریشبتون بخ اد،یز یلیخ -

 

و لبخند مهربان و نگاه پر از محبتش  ستدیا یم صاف

 : دهدیازارم م

 

 شبتون بهشت خانوم!  -
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و  رومیسمت ساختمان م ش،یلعنت به صدا ش،یصدا

بشنوم  خواستیدلم م ند،ینش یهمان جا م نمیب یم

حجم از  نیرفت اما، به نظرم ا ایچه شد که از دن یماه

 د. بو یکاف مانیامشِب هردو یبرا یاداوریغصه و 

 

تخت دراز  ی. روبندمیو در را م شومیاتاق م وارد

 کشم،یم رونیب بمیو تلفن همراهم را از ج کشمیم

مانده بود،  انیجواب از طرف ک یب میها امیتمام پ

 کردمینخوانده بود، حس م یخنده دار بود اما حت

 افتد! یم انیکم کم دارد از جر یزندگ
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از ده بار زنگ زدم و  شتریخانه اش بودم و ب یجلو

 پاسخگو نبود.  چکسیه

 

 رفته بود!  شهیهم یمرا گذاشته بود و برا انیک

 دیکشیبنفش م غیسرم ج یبود که مدام تو یزیچ نیا

 . کردمیمقاومت م شتریباور کردنش ب یو من هر بار برا

 

  خانوم؟ دیببخش -

 

 دیکل یساله ا 50حدودا  یزن روم،یو عقب م گردمیبرم

 : مییگویوارد ساختمان شود که م خواهدیاندازد و م یم

 

 خانوم؟  -

 

 : کنمیتالشم را هم م نیو من آخر چرخاندیسر م سمتم
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 هنوز هستن؟  ،یمحب انیک یواحد دو، آقا -

 

 کردن رفتن.  یاسباب کش شینه دخترم، سه روز پ -

 

 یچشمها یفت و نگاه پر از بهت من رورا گ نیا

که دستم  کردمیمتعجبش ثابت ماند. داشتم سقوط م

و تمام...  شدیرا گرفت و من ذره ذره از جانم کم م

 !شدینم

 

 دختر جان؟  شدیچ ،یوا یا -

 

 : کندیو او نگران نگاهم م نمینش یپله م ی لبه

 

@shahregoftegoo



حالت جا  ارمیب یزیچ یخونم واست آب یایب یخوایم -

  ؟یبر اومد

 

 : دندیکشینفسشان را م نیآخر میدهایام

 

 کجا رفتن؟ دیدونینم -

  

 یندارم، چه نسبت یمستاجر بودن اطالع زم،ینه عز -

  د؟یباهاشون دار

 

 یدانیم مییبگو یبا همان بغض لعنت خواستیم دلم

خانم محترم، من عشقش بودم مثال، خودش گفته بود، 

 خودِ نامردش! 

 

 .میقرار ازدواج داشت -
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دلش  گذارد،یدستم م یو دست رو ندینش یم کنارم

 سوخته بود انگار:  میبرا

 

 دایببخش شه؟یمگه م ؟یندار ینشون چیبعد ازش ه -

 نجایا یصاحبخونه  یریش یها و آقا هیهمسا یول

آورد  یدختر م هیهر روز  ست،ین یپسر سالم گفتنیم

کردن،  رونشیب نیهم یبرا دما،یدیخونش، من خودم م

 . نجایبود شبا ا یاوضاع هی

 

نه... قطعا نه... حتما  زد؟یحرف م انیدر مورد ک داشت

دوستم  شناختمیکه من م یانیاشتباه گرفته بود. ک

حجم از  نیرا، ا یگرید یکس چیداشت، فقط مرا، نه ه

به خانه  یجنازه ام حت کردمیرا باور م ییوفا یو ب یبد

 ! دیرسینم
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 الیخیه بودم و او بام را از دست داد یدخترانگ من

قلبم را احساسم را وسط گذاشته بودم و رفته بود؟ من

 او رفته بود؟ 

 

را  هینگران آن زن همسا یو صدا شوم،یم بلند

مغزم طبل  یتو یانگار کس گردم،یو برنم شنومیم

و شماره  کشمیم رونیب بمیرا از ج ی. گوشدیکوبیم

رار گوشم تک یتو یبار صدم کس یو برا رم،یگیاش را م

 : کندیم

 

 باشد. یدستگاه مشترک مورد نظر خاموش م -
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ها کردم و هرگز آرام هم نشدم.  هیآغوش مونا گر یتو

که  یبا احساس م،یجایمن گند زده بودم، با اعتماد ب

دم و وسط گذاشته بو یالیساده و با خوش خ یلیخ

اش از آن استفاده کرد و  یخوش گذران یتنها برا انیک

 وقت نبوده!  چیرفت که انگار ه یجور کیبعد 

 

 و.  مننیبسه، بب یکشیخودت و م یکا؟داریمل -

 

 زیهمه چ ی. چشم رودمیدیرا نم چکسیه گرید من

 دوم بودم!  یبسته بودم و تنها منتظر فاجعه 

 

 چکسمیه م؟یترم یببرمت دکتر برا یخوایم -

 . فهمهینم
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 . کنمیو نگاهش م شومیبهت از آغوشش جدا م با

 

در خونمون  ادیکه م یاون بدبخت ایخودمو گول بزنم  -

  نه؟یاصال االن مشکل من ا زنه؟یو م

 

ساعته مثل ابربهار زار  کیکه  هیپس مشکلت چ -

ارزش و  یقدر ب نیکه ا یآدم انِ؟یمشکلت ک ؟یزنیم

 ! یاره روانند هیگر گهیوجوده د یب

 

نگاه پر از  لیتحو میها هیگر انیلبخند تلخ م کی

 :دهمیم تشیعصبان

  

 مونا؟  نیهم -
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هزار بار بهت گوشزد  یباور کن من روز ن،یآره هم -

 ،یکورشد ،یکر شد ،یکردم و تو گوشات و گرفته بود

سخت  طیشرا نیماهان، تو با ا ی،گوربابایگفتم مل یه

پسر فقط چون گفته  هی یخونه  یبر دینبا یخانوادگ

بهم دست نزده، خب  یگفت ،یرفت یدوستت داره، ول

 ،یکه بازم اعتماد کن ،یکه بازم بر زنهیدو بار دست نم

 یکه چ کنهیدختر و خونش دعوت م هیپسر  هیوگرنه 

قراره بشه که تو کافه و رستوران و  یبشه واقعا؟ چ

  شه؟ینم نیپارک و ماش

 

من خارج بود، حق داشت، مونا از توان  یحرفها تحمل

به  ازیاما من حالم خوب نبود، ن گفت،یدرست م

که تا  ییداشتم نه سرزنش ها یقشنگتر یحرفها

 : سوزاندیام را م شهیر

 

@shahregoftegoo



 بسه مونا.  -

 

از  گهیچندسال د ؟یبشنو یخوایچرا بسه؟ چرا نم -

خرج رفتن اون اوزگل و غصه خوردن  یخوایم تویزندگ

 هی فهمهیم نهیبب یهر ک توافیق نیبابا ا ؟یواسش کن

داداشت  ایبابات  ،یهست، نزار بفهمن مل تیزیچ

قبل از  یکرد فشیکه تو تعر یریبفهمن، با اون چ

 ! کشنتیم یحیتوض

 

 : زنمیو هق م گذارمیزانو اش م یام را رو یشانیپ

 

 برگرده.  دیشا -

 

 : دیگویو مهربان تر م کشدیسرم م یرا رو دستش
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 !کایمل رهیخبر نم یرده، ببرگ خوادیکه م یکس -
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قلبم در حال انفجار  یتو یبمب ساعت کی هیشب یریچ

است. من باخته بودم، من تمام قلبم را تمام باورها و 

باخته بودم که فقط قشنگ حرف  یرا به مرد میاهایرو

 ! زدیم

 

 دوسم نداشت!؟  وقت چیه یعنی -

 

 نالد:  یاز بغض م پر
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  کا؟یمل -

 

 د،ییجنگل که بغلم کرد، دنبالم دو یاون روز تو یحت -

 بازم دوستم نداشت؟  دم،یبوس

 

پسر ازت خوشش  هی یدوست داشتنا متفاوته، گاه -

 ،یچند ساعت حت ایاونم فقط واسه چند روز  اد،یم

 ! یزنیبعدش دلشو م

 

 کنمیم یها سع وانهیو مثل د مییگویم یپر از درد آخ

 خودم را قانع کنم که دوستم داشته:  یجور کی

 

  شه؟یمگه م ک،یواسم تولد گرفته بود، کادو، ک -
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 نیاز ا یلیخ ،یمل یساده ا یلینبش قبر بسه، تو خ -

شکل  نیشهر و سرزم نیا یهمچنان داره تو ایدوست

طرف  کی ای ،یهر دو راض ای شه،یو تموم م رهیگیم

 یلیروزا خ نیا نکهیا قتیتو، حق هیشب یکیاون  یراض

 ازیرفع ن ای هیواسه خوش گذرون ایمدل رابطه ها  نیاز ا

 ! یجنس

 

 درد داشت:  شیداشت، حرفها درد

 

به من تجاوز شده از ترس  یبگ یبر یتونینم یتو حت -

 ینه، پس باالخره چ یگیاون خانوادت، دکترم که م

  کا؟یمل

 

بلند  کنم،یرا پاک م میو اشکها نمینش یم صاف

 : دارمیو کوله ام را هم برم شومیم
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و  انیبعد ک یایبزار بفهمن بکشن تموم شه... دن -

 شیقلب من گنجا دونمیفقط م ه،یچه شکل دونمینم

 و نداره، خدافظ.  یهمه نامرد نیا

 

و دستم  ستدیا یبروم که م رونیاز اتاقش ب خواهمیم

 :ردیگیرا م

  

بگم غصه  ین صدقت برم و هقربو تونستمیمن م -

 چیو ه یچیه هودهیب یحرفا یول شه،ینخور درست م

 ،یحرفارو بهت زدم که بفهم نیکجا درست نکرده، ا

  ؟یفهمیم ،یخودت به فکر خودت باش دیبا

 

از  هیمن خال یدارن، و زندگ هیبه روح ازیبازنده ها ن -

 کنه،یاگه بفهمن اول سرکوفتاشون نابودم م ،یهمه چ
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 یدید ،ینداشت یازاد یجنبه  یدید نگیم یه

حبس شه تو  دیدختر با یدید ؟یساده ا یدید ،یاحمق

من  فهمنیو کدومشون م اره؟یبار ن ییابرو یخونه تا ب

که  یپناه بردم به پسر محبتامو کمبود  اییاز حجم تنها

 فیواسش تعر یو حت یمردونگ ،یمرِد، ول کردمیفکر م

 نکرده بودن! 

 

 یدستها رشیبغض نفسگ انیو م دچکیمونا هم م اشک

 : ردیگیزده ام را محکمتر م خی

 

 قتیحق ایرد کن  اینزار بفهمن، خواستگارم اگه اومد  -

 به دکتر فکر کن. یکه اروم شد کمیو بگو، 
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قرار وسط  یبها  وانهیخانه که برگشتم ماهان مثل د به

را داشتم،  یهر حرف یو من امادگ زدیسالن قدم م

هنوز خواب  یب یشده بودم ماهور و ب داریصبح که ب

به خانه  نکهیزدم، قبل از ا رونیبودند و من از خانه ب

مونا، و االن  یو بعد هم خانه  انیکبرگردم رفتم سراغ 

 بود. دهیرا د ماهور نیمطمئنا ماش

  

 ! یگشتیشب برم یذاشتیم -

 

مرد نبود، آب از سر من  نیام قد تحمل ا حوصله

 . دادمینم تیاهم یزیچ چیبه ه ادیز گریگذشته بود و د

 

 . ازدسیهنوز ساعت  -
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 اومد؟  یپسره ک نیا -

 

از  دهیبر کی ،یواقع یخسته  کیخسته بودم،  چقدر

 رحمترش. یب یرحم و آدمها یب یایتمام دن

 

 ماهور؟ صبح.  -

 

و متاسفانه گرفت،  ردیام را نگ قهیودم که گفته ب دروغ

 :واریمحکم هم گرفت و چسباندم به د

 

 ! زنهیچشمات دو دو م یگیدروغ م یوقت -

 

از هر چه که  یتلخ، پر از تاسف، پر از دلزدگ خندم،یم

 :میگویم نهیهست، پر از حرص و ک
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 .یکنیلت و پارم م یزنیم یچیدروغ نگم که سر ه -

 

اومد و توِ لجن هم همونجا  شبیاومد نه؟ د شبید -

 نه؟  یدیکپ

 

 یمجرد یمن لجن بودم؟ حتما بودم که خانه  لجن؟

که از آن  یزیکه تمام چ رفتمیم بهیپسر غر کی

 بود که دوستم دارد!  نیا دانستمیم

 ! یکه چه دوست داشتن اخ

 

و جا گذاشته بودم، شما هم  دمیاومدم خونه، کل -

 مو ول کن ماهان.  قهیال در نزدم، حا گهید دیخواب بود
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هان؟ کرم از خود  ؟یمن زنگ بزن یبه گوش یمردیم -

 یدادیتو جواب نم یدرخته الکردار، چرا صبح گوش

 باز؟

 

 چیه تیمن ظرف دانمیفقط م دانم،یداشت؟ نم حق

 : گریرا نداشتم د یزیچ

 

مگه  شدهیمونا، چ شیدادم که صبح رفتم پ امیپ -

 ماهان؟ 

 

بعد تو  دم،ید نشویاب نزده ماشمن خودم صبح آفت -

نکنم؟  دارتونیخونه که ب ومدمیصبح اومده؟ ن یگیم

 اره؟ 
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درم قفل کردم ،  دم،یتوروخدا بسه، من تو اتاق خواب -

 دیکل نیدر اومدم، برو بب یجلو نیتا هم شبیبخدا د

 .رونیاشپزخونس، صبح زودم زدم ب یخونه هنوز تو

  

 دانمیو نم شنومیرا م اطیبسته شدن در ح یصدا

که  یماهان، به در ورود یِ حام ایمن امده  تگریحما

 : ستدیا یدرهم م یبا اخمها رسدیم

 

 چه خبره باز؟  -

 

 : رودیو سمت بابا صادق م کندیم میرها ماهان

 

 ده،یپسره اومده خانومم همونجا خواب نیا شبید -

فرق  نی؟که ا نیبا ا یکن یکار چیه یخوایشما واقعا نم

 و بفهمه؟  درست و غلط
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خسته  بندم،یرا م میاندازم و چشمها یم ریرا ز سرم

 شهر حتما من بودم:  نیدختر ا نیبودم، خسته تر

 

  کا؟یمل -

 

 : نمیبیبرم و بابا صادق را مقابلم م یباال م سر

 

 اومد؟  شبیماهور د -

 

تا  ام،یبله، نصف شب، با اون حال من جمع کردم که ب -

جا گذاشته بودم باباصادق،  دمویدرم اومدم، کل یجلو

 کردم؟یم کاریچ دم،یاتاق خواب یرفتم تو

 

 [05.04.21 1۸:04] 

@shahregoftegoo



 

  209_پارت#

 

 یماهان عصب دییبگو یزیبابا صادق چ نکهیاز ا قبل

 : دیآ یجلو م

 

و در  عیمظلوم و مط یدخترا نیا یادا خوادیبسه، نم -

تو اون خونه چه  فهممیآخر ممن که اول و  ،یاریب

 خبره. 

 

نکرده  یکار چی. من هکنمیناباور نگاهش م یچشمها با

از تمام  نکهی. تصور اکردنیبودم و داشتن زجرکشم م

 . کردیام م وانهیآن فاجعه باخبر شوند د

 

@shahregoftegoo



که گفتم بمونم و بگم  یدروغ یپا تونستمیمن م -

به  یگیر یو گفتم که فکر نکن قتیصبح اومده، اما حق

 کنم؟  کاریچ گهیکفشمه، د

 

 ماهان؟  ایبه من  یزنگ نزد شبیچرا همون د -

 

قبل ترها هم گفته  گردد،یسمت بابا صادق برم نگاهم

 : ستیپشت و پناه من ن چکسیخانه ه نیا یبودم، تو

 

وقت  رید ن،یمن فقط نخواستم بدخوابتون کنم هم -

 بابا؟ زشت نبود کردمیبه برگشتن م ادیبود، اگه اصرار ز

  

 : دهدیصورتم را به عقب هل م شیبا انگشتها ماهان
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 هیحرفارو، هربار  نیبابا، جمع کن ا ییزشت تو -

 نکن.  یغلطاتتو ماست مال یجور

 

 دیمن با کنم،یمطلق نگاهش م یِدیاز تاسف و ناام پر

 : دادمینجات م یجور کیخودم را 

 

  م؟یهست که ما ندون یزیچ کا؟یمل -

 

بابا صادق  ینگران اما عصب یچشمها ی رهیخ نگاهم

 ان،یاز ک ،یجهنم یِمدل زندگ نیاز خودم، از ا ماند،یم

 بودم:  زاریجهان، ب یاز تمام مردها

 

 واقعا نه بابا.  -
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و بابا صادق دستش  شنومیصدادار ماهان را م شخندین

 :کندیرا سمت اتاق دراز م

 

کن واسه ناهار اماده  یزیچ هیبرو لباساتو عوض کن  -

 گرسنمه. 

 

سمت اتاق بروم که  خواهمیو م میگویم یجان یب چشم

از  یخال یبا همان چشمها شوم،یماهان سد راهم م

 : کشدیخط و نشان ها م میمحبت و پر از خشمش برا

 

وقتام موقع  یخانوم، گاه یآبج مونهینم ینجوریا -

 ! یشیخفه م یرابیز

 

عقب  ،زندیم شیلرزد، بابا صادق با تذکر صدا یم تنم

در را  رسمیبه اتاقم که م د،یآ ینفسم باال م کشدیکه م
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تلفن  نم،ینش یبه در م هیو همان جا تک بندمیم

از  یو باز هم خبر کشمیم رونیب بمیهمراهم را از ج

 توانستیم تیواقع نیرفته بود و ا انیک ست،ین انیک

 کند! رمرا زنده به گو یزندگ
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رفتن  یشده بود و بخاطر حضور ماهور من اجازه  شب

 شتریرا نداشتم اما نگرانش بودم، ب یب یب یبه خانه 

 زده اش!  خی ینگران حافظه 

 

به ماهور فکر  انیدرمان نبودِ ک یو جز درِد ب نشستم

 یدختر ِحک شده رو ،یبه ماه ش،یکردم، به حرفها
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 قیخوب به چشمها و لبخندش دق یدش که وقتگردنبن

 ایدن نیوقت است ا یلیخ یکردیهرگز باور نم یشدیم

 ! دهیلبخندش را به خودش ند

 

فکر کردم، به  نشیغمگ یخانم و چشمها نیمه به

و معرفتش  یکه وسعت مهربان یروزبه خان، و ماهور

 یکه دل داده بود به دل تنها خواهر ادبودیآن قدر ز

را با خودش  شیل بود سهمش از پدرانه هاسا یلیکه خ

 برده بود اما او باز هم رفاقت کرده بود! 

 

به  یزیچه طور و کجا فوت شده و چ یکردم ماه فکر

 ! دیشلوغم نرس یادیذهن ز

 

  کا؟یمل -

 

@shahregoftegoo



 بله بابا؟  -

 

همچنان دلخور به  یو نگاه کندیصادق در را باز م بابا

 اندازد:  یم میسرتاپا

 

تا اون  یمراقبِ خاله باش یزد گفت بر ماهور زنگ -

فشارش انگار باز  ره،یبره داروخونه قرص فشارشو بگ

 رفته باال. 

 

 : زنمیو نگران مانتو ام را تن م پرمیجا م از

 

 چرا باز؟ خوب بود که.  -

 

بهت  یو هزار تا مرض، هول نکن، فقط اگه کار یریپ -

 نبود زود برگرد. 
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 غلط: شهیاز ر یاتعصب و فکره نیآخ از ا آخ،

  

 چشم.  -

 

با  دارم،یام را برم یاندازم و گوش یسرم م یرا رو شالم

و خوشبختانه ماهان را  رومیم رونیگفتن خداحافظ ب

 .نمیبیهم نم

 

و ماهور  زنمیزنگ را م رسمیکه م یب یب یخانه  به

. صورتش آشفته بود ، نگران کندیزود در را باز م یلیخ

 مینفس نفس زدن ها انیو م شومیم اطیوارد ح

 : پرسمیم

 

  شده؟یچ -

@shahregoftegoo



 

باال، قرصم خشاب  زنهیاز بس نگران همس فشارش م -

 تا برگردم.  ششیپ دیاخرش تموم شد، بمون

 

 هست.حواسم دیباشه نگران نباش -
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روبه  ادیکه ز یهما یب یرفته بود و من ماندم و ب ماهور

 یدلخوش ت،یها ینگران نکهیراه نبود. حق هم داشت، ا

همه و همه موقت  ت،یآرزوها ت،یخاطره ها ت،یها

 باشند عذاب اور است. 
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اش ازدواج من و  یقلب یروز آرزو کی یب یب مثال

را به  یحس و عالقه ا گریروز د کیماهور است و 

 آورد!  یخاطر نم

 

درمان  یدرد ب نیطرف و ا کی شیتمام عذاب ها یریپ

 طرف.  کیهم  یحافظگ یب

 

  ؟یب یب یبهتر -

 

من  م،یچشمها یتو زندینگران زل م رد،یگیرا م دستم

 یب یِهم حالم خوب نبود، ابدا خوب نبود، اما حال بد

 خود به خود!  کردیو نابودم م ستین یب

 

 ! کایمل یعروس شد دمیخواب د شبید -
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 بوسم،یاش را م یشانیو پ شومیخم م زنم،یم لبخند

 باز خون دماغ کند و حالش بدتر شود.  دمیترسیم

 

 یتو، لباس عروست خون یول شناختم،یداماد و نم -

 . کایملبود

 

مغزم  یرعد و برق تو کیبلند  یمثل صدا یزیچ

. هراس کشدیم ریقلبم ت یحوال ییو جا چدیپیم

بود و  ختهیپدر به قلبم ر یهراس ب ایدن کیداشتم، 

 دواریام ندهیجوره به آ چیه توانستمیو نم دشینم

 باشم. 

 

فشارتون  د،یبهش فکر نکن ،یب یب گهیخوابه د -

 . دیاروم باش دیباالس، با

 

@shahregoftegoo



و پشت  شومیدلنگران بلند م بندد،یرا م شیچشمها

تا ماهور برسد.  دوزمی. چشم به در مستمیا یپنجره م

 یو مثل آدم کشمیم رونیب بمیتلفن همراهم را از ج

تا خودِ بازنده اش را  زندیچنگ م یسمانیکه به هر ر

گرفتن  دیو به ام کنمینجات بدهد همچنان تالش م

 ! انیجواب از ک کی

 

چرخانم.  یسر م یب یو سمت ب رمیگیاش را م شماره

 شیصورتش نشان از فشار باال یو قرمز دهیآرام خواب

 خیتنم  چدیپیگوشم م یبوق آزاد که تو یدارد. صدا

که اگر پاسخگو  رومیم اطیبا سرعت سمت ح و کندیم

 نشود.  یزیچ یب یبود ب

 

 یمغزم را متالش شیقطع شدن است که صدا کینزد

 : کندیم
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 . یمل ایهست یریگیعجب دختر پ -

 

حجم از وقاحت  نیا دم،یلرز یگرفته بودم اما م آتش

 : کردمیرا باور نم

 

بدون حرف؟  ؟یبدون نشون ؟یو رفت یمن و گذاشت -

 ؟یچین هبدو
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 شیپ کدفعهی مییجابه جا کا،یمن واقعا متاسفم مل -

 یحرف گهید ،یبود یاومد، تو هم که از من شاک

 واقعا!  موندینم

 

 یگفت ،یخواستگار یایم یتو گفت موند؟ینم یحرف -

خاموش  تمیشبعد گو ،یکنیو درست م یخودت همه چ

  ؟یکه صدامم نشنو یکنیم

 

را  اطیو من بغض کرده ح ،یپر است از کالفگ نفسش

 : زنمیقدم م

 

 ! میربط یبه هم ب یادیما ز نکهیا تیواقع ،یمل نیبب -
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آمد، و من  یسوت قطار م هیشب یزیچ میگوشها یتو

دست و پا  زدم،یم جیبلند گ یادیز یصدا نیا انیم

 : زدمیم

 

 یبه هم ب یدیفهم یبهم دست زد هنکیبعد از ا -

با من و اعتماد و باورام  تهیتو حال ان؟یاره ک م؟یربط

 کارو نکن.  نیبا من ا ان،ینکن ک ؟یکار کرد یچ

 

بود،  یمست یاتفاق تو هیاون فقط  کا،یگوش کن مل -

عمره که من  هیاما ازدواج  خوام،یمن واقعا معذرت م

 یما ته همه نگرفتم واقعا، لزو میواسش تصم چوقتیه

. رابطه داشتن هم شهیهم به ازدواج ختم نم ایدوست

 ! ستین یبیغر بیعج زیاصال چ
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و لبم را به دندان  رزدیم میاشکها سوزد،یم قلبم

 : رمیگیم

 

خودت و خانوادت، اون  هیادم شب هیبرو دنبالِ  -

 ها.  شهیدکتر حل م هیمشکلتم با 

 

سقوط  نیا نیح کنمیداد نزنم، جان م کنمیم جان

و  اهایهمراه با تک تک رو کنمیزنده بمانم، جان م

 نسوزم:  میباورها

 

دوست  ؟یعشقمون چ ن؟یواقعا هم ان؟یک نیهم -

تو چه طور  ؟یچ ندهیحرفامون از آ ؟یداشتنامون چ

 ... یتونیم
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دوست  یمگه همه  یمن هنوزم دوستت دارم،ول -

چند قرنِ  یبه ازدواج ختم بشه؟ تو تو دیداشتنا با

 ی هیدختر حاج صادق؟ من هنوزم پا یموند شیپ

 ه؟یچ یدونیازدواج نه واقعا، م یهستم، ول یدوست

کِسل  یلیخ ینفر بپر هیتا ته عمرت با  نکهیقبول ا

 کنندس! 

 

 ! یمحب انِیک یشرف یب یلیتو خ -

 

 نیتا زم رمیگیم اطیو من دستم را به در ح خندد،یم

 جهیو سرگ تسوخیم مینخورم، لبم از فشارم دندان ها

 بود:  دهیامانم را بر

 

بهتر از جانماز  یلیخ ایدن نیا یشرف بودن تو یب -

بابات نماز اول وقتش  ،یباش یابکش بودنه، دختر حاج
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 نیترک نشه، روزه و خمس و ذکاتش سر جاش باشه، د

 یرابیبفهمه، بعد دخترش ز غمبریو خدا و پ مونیو ا

 یره، براب شیمجرد یخونه  ره،یبره، دوست پسر بگ

نداره مشروب بخوره،  وتحمل قهر دوست پسرش نکهیا

 اون طرفتره! یشرف یاز ب کمی نایخب ا

 

 [05.04.21 1۸:05] 

 

  213_پارت#

 

وجود، من دوست داشتم،  یخفه شو ب ان،یخفه شو ک -

من عاشقت  دم؟یپر یکیمگه من مثل تو هر روز با 

عمر  یهمه  یبرا خواستم،یط تورو مبودم، من فق

بحاطر تو و اصرارات اومدم خونت، بخاطر  خواستم،یم

 تو و اصرارات الکل خوردم، من... 
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  ؟یریبخاطر من ، بگم برو تو چاهم م -

 

 نالم:  یغم جانسوز م کیاز  پر

 

 یدونیمن و م طیکار و نکن، تو که شرا نیبا من ا -

 ! یلعنت

 

باشه هستم،  یتم بهت، دوستگف ،یبرم مل دیمن با -

 واقعا.  ستمیمن ادم ازدواج ن یول

 

و من پر از  خوردیگوشم زنگ م یبوق ازاد تو یصدا

 : مییگو یچفت شده ام م میدندان ها یدرد و از ال

 

 وجدان، الو...  یقطع نکن ب -
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 یو ماهور شنومیقفل م یرا تو دیکل دنیچرخ یصدا

در مانع  یمن رودر را باز کند اما دست  خواهدیکه م

را پاک  میاشکها گرمیو با دست د زدمیم جیگ شود،یم

 : کنمیم

 

  کا؟یخانومِ مل -

 

با  شود،یم اطیو وارد ح کندیدر را باز م کشم،یم عقب

 : دیگویم دهیمتعجب و ترس دنید

 

 خوبه؟  یب یب -

 

 آمد:  یسخت باال م میبغض ها انیاز م نفسم
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 . دهیخوبه، خواب -

 

 پس؟  شدهیچ -

 

در  میدستم و چشمها یتلفن همراهم تو نیب نگاهش

و سمت ساختمان  کنمیگردش است. خودم را جمع م

 افتم:  یراه م

 

 زودتر.  یب یب دیقرص و بد دییایب ست،ین یزیچ -

 

 میشویافتد و وارد خانه که م یحرف راه م یهم ب او

و ماهور  کنمیچشم باز م زنم،یرا صدا م یب یآرام ب

 :ردیگیب را سمتش ما وانیقرص و ل

 

 ماه؟  یب یب یبهتر -
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 خوبم مادر.  -

 

 خواهمیم دهد،یرا دستم م وانیو ل خوردیرا م قرص

نگاه ماهور را  ینیبگذارم که سنگ زیم یرا رو وانیل

. حتما کنمیو نگاهش م کنمی. سر بلند مکنمیحس م

طور نگاهم  نیاست که ا ختهیبهم ر یلیام خ افهیق

 یو ماهور همان جا رو خوابدیمجدد م یب ی. بکردیم

اندازد  یپا م یرو پا نهیدست به س ند،ینش یم یصندل

 !داردیو چشم از من هم برنم
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هزار حرف داشت و سوال، هزار محبت داشت  نگاهش

 متوانستینم شدمیو خب منکر هر چه که م ،یو دلنگران

 و قرمزم شوم.  سیخ یمنکر چشمها

 

واستون حرف زدم، شما قابل  یهمه از همه چ نیا -

  د؟یتون حرف بزن یحال شونیپر نیاز ا کمی دیدونینم

 

مهربان و  تینها ینگاه ب لیتحو یپر از درد لبخند

 نی. بخواهم با خودم صادق باشم ادهمینگرانش م

 دهیند یمحب انیک یچشمها یرا هرگز تو یمهربان

 بودم! 

 

 ماهور.  یآقا ستمیاهل حرف زدن ن ادیمن ز -
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 یلیبشه حرف زدن آدما رو از خ دایآدمش اگه پ -

 ! دهیسقوطا نجات م

 

 : شیرا دوست داشتم، مثل صدا شیحرفها

 

و  یزیحرف زدن در موردش هم چ ست،ین یزیچ -

 واقعا.  کنهیعوض نم

 

که حرف  دینکرده سقوط و پشت سر گذاشت ییخدا -

  ست؟یدوا ن گهیدن دز

 

 میتا اشکها زنمیو پلک نم رسدیم میتا چشمها بغض

 : زدینر

 

 ...! دیشا -
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و  گذاردیم شیزانوها یرا رو شیو آرنج ها شودیم خم

و نگران و  رهی. خکندیهم قالب م یرا تو شیدستها

 پر آبم:  یچشمها یتو زندیبار با اخم زل م نیا

 

ه حلش نکنه اون سقوط؟ حرف زدن اگ هیچ د؟یشا -

 ! کنهیشمارو که سبک تر م

 

 . کنهیدردا اللت م یبعض یگاه -

 

 : میمثل آبرو زد،یریبخواهم م نکهیبدون ا میاشکها

 

 کرد.  یبشه کمک دیشا -

 

 . دیخودم، ممنون که به فکرم هست کنمیحلش م -

@shahregoftegoo



 

 :زندیم یکم جان لبخند

 

 من روز و شب فکر شمام خانوم محترم!  -

 

به  ت،یلعنت به صدا ،یماهور مهدو تیبه حرفها لعنت

دل بستن، کاش  یداشتم برا یکاش دل ت،یچشمها

 حجم از محبت:  نیا یداشتم برا یاقتیل

 

 .دیشما لطف دار -
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 لطف؟  -

 

 بگم خب؟  یچ -

 

ال شده که رنگ صورتش نرم یب ینگرانش سمت ب نگاه

 یدست مردانه اش را رو شود،یو بلند م گرددیبود برم

 شودیکه راحت م الشیو خ گذاردیم یب یب یشانیپ

 : ستدیا یسرم م یباال

 

 عشقِ، دچار شدنه!  ست،یاحساسِ من به شما لطف ن -

 

. و ستمیا یکم بود. من هم م دنینفس کش یبرا هوا

م. مرد را ندار نیگفتن به احساس پاک ا یبرا یحرف

را هم ندارم.  شیچشمها ینگاه کردن تو یرو قتایحق

 ! زیچ چیه داند،یاز من نم زیچ چیه یماهور مهدو
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 ... یواسه شما احترام قائلم ول یلیمن خ -

 

و  یو همان طور قو بردیم بشیج یدستش را تو کی

 یادیلبخند ز کی م،یچشمها یتو زندیمحکم زل م

 : شیکنج لبها نشاندیتلخ هم م

 

 ! دیبه من ندار یعالقه ا یول -

 

 نیمن با ا رفت،یاندازم، کاش عقب م یم ریرا ز سرم

را به  یمرد چیه توانستمینم گریهمه حال و حس بد د

 تحمل کنم. یکینزد نیا

 

 دارم.  یخوشبخت یآرزو ایدن هیاما واستون  -
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 : خاراندیرا م شیابرو یخنده باال با

 

 . ییکه لطف داره شما ینه انگار اون -

 

و  دیآ ینفسم باال م رود،یو او عقب م خندمیهم م من

 : کندیاو دستش را سمت راهرو دراز م

 

 یب یمن مراقب ب د،ییبفرما دیزود برگرد دیاگه با -

 هستم. 

 

 هول شدم فراموش کردم.  ارم،یواستون غذا ب رمیم -

 

 ندارم تشکر خانوم.  یلیمنم م ده،یکه خواب یب یب -
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طرز حرف زدن، با  نیمرد، با ا نیا کردمیفکر م یگاه

صحبت کردن، حتما مرا سرکار  یاندازه رسم نیا

 هم ندارد ابدا.  یگذاشته و حس

 . رمیبپذ توانستمیبودن را نم نیحجم از سنگ نیا

 

که حد خودش را در حرف زدن و رفتار کردن  نیهم

 قابل احترامش کرده بود.  میبرا دانستیم

 

 ها.من حرف نداره  یها یماکاران -
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و عطش  یلبخند از جنس مهربان کی زند،یم لبخند

 خواستن: 

 

فکر کنم  ه،یو ماکاران ینقطه ضعف من قورمه سبز -

 ! دیموفق شد

 

 اندازم:  یم یب یبه ب یو نگاه زنمیهم لبخند م من

 

لطفا، با  دیباش یب یاقب بمر ارم،یواستون ب رمیپس م -

 اجازه. 

 

 چشم، تشکر، به سالمت خانوم.  -
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 کنمینفس خسته ام را فوت م زنمیم رونیخانه که ب از

 پیتا انیک یو با همان بغض کهنه و سرسختم برا

 : کنمیم

 

 ایکه عاشقت شدم فکر کردم بدون تو دن یبار نیاول -

 نیکه من و از ا یبه تهش، فکر کردم اومد رسهیم

 ،کمبودیکه اسمش خانوادس خالص کن یقفس

کنار هم حالمون خوب باشه،  ،یمحبتامو جبران کن

ساختمو  یاهایرو یتو همه  ،یول م،یخوشبخت بش

 زمکه، ا نهیا نایا یو بدتر از همه  ،یخراب کرد

 میانداخت یو بعد مثل دستمال کاغذ یاستفاده کرد

ه برم من پشت و پناه ندارم ک یدونیدو، حاالم حتما م

 یبا پاها یوقت یتیازت، اصال چه شکا تیدنبال شکا

 نیا یخودم پا گذاشتم توخونت؟ من چوب همه  یلعنت
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تاوان دل  یدونیتو م ،یول خورمیو اعتمادم و م ایسادگ

 ه؟یدختر تنها چ هی یاهایرو نکرد رونیشکستن و و

 

 زنمیرا م دم،زنگیخانه رس یآورم جلو یکه باال م سر

درهم  یکه ماهان با همان اخمها کشدیطول نم ادیو ز

 یبابا هم تو کند،یاش در را باز م یشگیو طلبکار هم

 : کندیو نگاهم م ستادهیچارچوب در منتظر ا

 

 خوبه ماهرخ؟  -

 

 : رومیتوجه به ماهان پله ها را باال م یب

 

غذا  کمیفقط من  د،یخوبه، قرصش و خورد خواب -

 ماهان ببره، شام نخوردن. دیبد کشمیم
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 :شنومیاش را از پشت سر م یعصب یصدا

 

 ! یببر یخوایچه عجب خودت نم -

 

 یبندم و ماهان پله ها را باال م یرا با درد م میچشمها

 : دیآ

 

بردار ببر، شبم  یخودت ببر یخوایخجالت نکشا، م -

 ،یچینه ه میدار رتیبمون، واال، ما که نه غ یخوایم

خونده شده،  وقته یلیمحرم و نامحرمم که خ یفاتحه 

 نه بابا صادق؟ 

 

 : کنمینگاهش م یعاص
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تو؟ چرا دست از سر من  یخوایم یتو؟چ یگیم یچ -

  ؟یداریبرنم

 

ها، امر و  یریحرفها، سختگ نیکه از هم ییبالها تمام

رژه  میچشمها یها، تهمت ها، سرم امده بود جلو ینه

 : شومیآن بوم... منفجر م کیو انگار  رودیم

 

کنم ابروتون نشونه  کاریچ ؟یاحتشکنم ر کاریچ -

 یوقت نر یمثل مته وقت و ب یکنم ولم کن کارینره؟ چ

مردم دارن  نیمخ من؟ بسه، بسه ماهان، تو برو بب یرو

بعد تو  هیو دغدغه هاشون چ کننیم یزندگ یچه شکل

 نیهم یوجودت هنوز تو ی، مغزت، حال و هوات، همه 

پسر و نامحرم و  ممحر نیهم یکوچه مونده، تو

 .هیهمسا
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 : کشدیو عقب م ردیگیرا م میخسته بازو بابا

 

ها، ماهان برو غذا  هیهمسا شنونیم کا،یداد نزن مل -

 رو ببر بسه. 

 

شکل  نیها، حرف مردم، آخ از ا هیامان از همسا آخ،

 ! یفالکت بار زندگ

 

 دست از سر من برداره، من...  دیولم کنه، بگ دیبگ -
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 ،یکنیم یادیور ور ز ،یزبونت دراز شده، آدم شد -

آبرو  گهیکه د میولت کن ،ینیا میآزادت نذاشت

 نکبت.  یکنیوشرفمون و پرچم م

 

کن  فیتو اول برو آبرو و شرف و واسه خودت تعر -

 تو اگه تو لجنم دست و پا ر،یمن و بگ ی قهیبعد ر به ر 

فقط مردم به چشم ابرودار نگات  ،یمشکل ندار یبزن

 کنن بسته! 

 

و  دهدیسر م بشیج یدستش را تو یتو حیتسب بابا

 : دیگویم یاستغفراهلل بلند

 

 اتاقت.  یبرو تو کای، مل دیگفتم بس کن -
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و با خشم  ردیگیرا محکم م میبروم که بازو خواهمیم

 : دیگویم

 

و  دمیپوکت و فهمو  کیج یمن تو لجنم؟ باشه،وقت -

 سوزهیدلش واست م یکه گاه یباباصادق نیبه هم

 تو لجنه.  یک یفهمیرسوندم م

 

هراس آدمکش  کیاز  شودیپر از بغضم پر م یچشمها

 : دهدیرحمانه ادامه م یو او ب

 

 یرایگ ؟یطال که پاکه چه منتش به خاکه، پاک گنیم -

 یمن تو وبیمغز مع ؟یادم ؟یرینم یاب ریه؟زیمن الک

 ست؟ین یچیکوچه و پسر ماهرخ مونده و واقعا ه نیا

 نشو.  میحله،پس نترس، عصب
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و سمت سالن هولم  کندیرا به ضرب رها م میبازو

 : دهدیم

 

 ! یهر -

 

تمام بغض و هراس  انیو با تمام نفرتم، از م گردمیبرم

 نالم:  یم میها

 

 داداش ماهان!  زارمیازت ب -

 

بهت  یر مقابل چشمهاو من د دیگویم ینچ کالفه ا بابا

 بندم. یو در را م رومیماهان سمت اتاقم م یزده 
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 ماند،یم گذرد،یهست که نم تیاز زندگ ییروزها کی

 دیو تا ذره ذره تمام شوق و ذوق و ام زند،یدرجا م

نه تمام  گذردینه م نکشد رونیب تیرا از رگ ها یزندگ

 ! شودیم

 

را  اهیزشت و س قتیحق نیا کردمیم یسع داشتم

شکست روبه رو شوم و  نیبا ا کردمیتالش م رم،یبپذ

 یو عشق م،یباور برسم اما، جز تمام دردها یبه مرحله 

 نیکرده بودم درد ا یصرف آدم اشتباه جایب یلیکه خ

 و دانستمیرا نم یمتعصب و مذهب یادیز یخانواده 

 دل لت و پارم بگذارم. یکجا دمیفهمینم
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نوشتم و پشت  انیک ینفرستاده شده برا امیپ هزار

 بندش پاک کردم.

 

مشخص  یادیواضح و ز زیهمه چ گشتم؟یدنبال چه م 

 بود! 

 

آه، غم، درد، و تالش و  ه،یحرف، گال ام،یهمه پ نیا

که  یبود واقعا؟ مرد یچه کس یدست و پا زدن برا

نفر  کیبا  ؟یخوش گذران یا فقط برادوستم داشت ام

هزار  دانست؟یبودن را وقت تلف کردن و کسالت بار م

جور دختر رنگارنگ دورش را گرفته بود و اصال هم 

آدم به  نیبرگردان ا یبرانداشت؟  یبه وفادار یاعتقاد

که چه شود؟  کردم؟یاز دست رفته ام تالش م یزندگ

ه با من، همرا یبه سرم بزنم؟زندگ یکه چه گل

 یباش یجماعت اگر نداشت نیکه ا یام، همان یدخترانگ
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دختر پاک و  یو اگر داشته باش کندیهرزه خطابت م

 ! میموجه، از دست رفته بود

 شدیمگر م گرفت،یهم شکل م یازدواج و برگشت اصال

 فکر کرد؟ یحت یا یمرد به خوشبخت نیبا ا

 

 قهی. کش امده بود، هر دقگذشتیجوره نم چیه امشب

نفس هزار بغض و درد  کیر ساعت بود و هر هزا

 داشت. 

 

ته قلبم گفته  یکرده  شهیبه ماهان از نفرت ر یوقت از

بودم آرام و قرار نداشتم. چرا از او متنفر بودم؟ بخاطر 

که حقم بود وگرفت و من هول شده  ییها یتمام آزاد

 را فتح کردم؟  ایفکر کردم دن دمیرا د انیتا ک

 

 : سمینویماهور م یهم براتلفن همرا ی رهیخ
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 خوبه؟  گهید یب یب -

 

که عمر  یبودم. دختر یمن، ماه ،یحت خواستیم دلم

دومِ پدرش بود. و حتما هم  ینداشت، خانواده  یادیز

برادر داشت  کیکمبودها را تجربه کرده بود اما،  یلیخ

 چیشد پشتش بود. ماهان اما، ه داشیپ یکه وقت

 خدا آوار بود.  ی شهیبه کوه نداشت، هم یارتباط

 

 یلیبابت غذا هم خ ن،ییخوبه، فشارشم اومد پا -

 ممنونم خانوم، فوق العاده بود. 

 

اشکم  یو پوچ یکس یحجم ب نیچرا از ا دانمینم

 : کنمیم پیو تا زدیریم

 

@shahregoftegoo



 ماهور! ینوش جونتون آقا -
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صبحانه را  یب یکه همراه ب یشده بود، صبح صبح

و  خواندیتوسل م یدعا یب یخورده بودند و حاال ب

 یها لمیماهور با تلفن همراهش مشغول بود. داشت ف

مزمن  یخودآزار کیانگار دچار  د،یدیرا م یمیقد

کار منصرف  نیاز ا دادیاجازه نم یشده بود اما، دلتنگ

 شود. 

 

 یکن، وانگاش  کم،ی ریگربه بگ نیاز ا ایماهور، ب -

 من، چشماشو...  یخدا
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بود که هرگز  یدرد بزرگ یو دلتنگ سوخت،یم قلبش

 درمان نداشت! 

 

 یکه آرام کنارش رو یو گربه ا یماه یرو نیدورب

 فیظر یدستها دنیو د ماندینشسته بود ثابت م نیزم

 نییتن گربه باال و پا یکه رو یماه یو الک خورده 

 . کندیرا بزرگ تر م شیگلو یوبغض ت شدیم

 

و با حسرت و غصه نگاهش  بنددیکتاب دعا را م یب یب

 . کندیم

 

بخوره داداش؟  میبد یندار نتیتو ماش یچیه -

 گرسنس، گناه داره. 
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که  یداداش! کلمه ا بندد،یرا با درد م شیچشمها

داشت،  فیک دنشیبود، چقدر شن دهیسالها بود نشن

سوز  نهیآه س کیجز  یزیداشت. و حاال چ جانیه

 نگذاشته بود.  یباق

 

 دوست دارن!  یگربه ها ماه -

 

 هی میببر کنه،ینگام م یچه طور نیعه، بدجنس، بب -

  م؟یواسش بخر یزیچ

 

نگاه  رد،یگیرا از ماهور م یو گوش بردیدست م یب یب

دلنگران نگاهش  یب یب دیآ یسرخ ماهور که باال م

 : کندیم
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 یدخترم راض نین مادر، انک ینجوریبا خودت ا -

 به واهلل.  ستین

 

و  دهدیرا فشار م شیانگشت شست و اشاره چشمها با

بغض  انیم زندیم ی. لبخند تلخکشدیخودش را باال م

 : شیته چشمها یخانه کرده 

 

 مهربون بود.  یادیز -

 

 نبود بچم. ایدن نیا یجاش تو نیواسه هم -

  

 ... شتریب کمی کم،یاگه بابا فقط  -

 

 یو با آخ پردرد کندیساکتش م یب یب یکالفه  چن

 : زندیرا چنگ م شیموها
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حرفا  نیا گهیمادر جان، د کشهیروزبه که داره م -

 نیهم بابات هم روح ا یبزار هم خودت اروم ش ه؟یچ

 دختر. 

 

کار بودم،  ریمنم کم گذاشتم، حواسم بهش نبود، درگ -

 هیم خود خرم، اصال فکر نکرد ریمامان، درگ ریدرگ

که نه بابا  یخونه ا یکس و کار تو یدختر تنها و ب

 !شهیم یهست نه مادر، چ
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ندارم تو کم گذاشته  ادیماهور، من  یتو کم نذاشت -

 هیتو  ؟یکنیجهت خودت و سرزنش م یچرا ب ،یباش

ساله  50که انگار  یکرد یبرادر یواسه ماه یجور

خودت  یپا سیرو ننو هیبق ی. خطایبرادرش بود

 قربون چشمات برم. 

 

داغ  نیقدر دلتنگ و خسته بود؟ چرا ا نیامروز ا چرا

 یب یرا نشان ب شیوقت غم ها چیاو که ه شد؟یسرد نم

. چرا امروز دلش حرف زدن با ماهرخ را دادینم

  خواست؟یم

 

 ماه.  یب یب سوزونهیم نجارویداغش هنوز ا -

 انیم یب یو اشک ب زندیقلبش م یرا دو بار رو مشتش

 :چکدیها م یبدحال نیتمام ا
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بود، فقط تنها بود،  نیگناه تر یوسط ب نیا یماه -

 نیاول ینداد، وقت ادشیدرست و غلط و  چکسیفقط ه

چشماش درشت شد، چند  ،یبار بهش گفتم خواهر

  ؟یچشمام و بعد گفت، با من یزل زد تو هیثان

 

 یب بندد،یو چشم م زندیمبل م یسرش را به پشت پس

 : دیگویبا غم م یب

 

از نگفتنه  دونمیمن که م ،یبگو مادر، بگو سبک ش -

 یکه رفت یبار نیبگو، اصال اول ،یشد ینجوریکه ا

 و واسم بگو.  ششیپ

 

 کند،یسقف مرور م ی رهیو خ کندیچشم باز م ماهور

 ! شدیپاک نم وقت از خاطره ها چیبارها ه نیاول
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 نکهیا قتیحق یول ،یب یناراحتت کنم ب خوامینم -

و دوست نداشت، توقع دوست داشتنم  یماه چکسیه

که به خواست  ینبود البته، اما تنفر، واسه بچه ا

نداره که مادرش زن دوم  یریو تقص ومدین ایخودش دن

 ظالمانس!  یادیکه نه، ز کمیمرِد،  هی

 

نبود مادر، منم نبودم،  زاریب یوقت از ماه چیه نیمه -

و خونش  شیزندگ یتو رفتنشیفقط قبول کن پذ

 سخت بود.

 

 مرگش که نبود، بود؟  رفتنیسختر از پذ -

 

دست  یدستش را رو یب یو ب کشدیم یپر درد نفس

 : گذاردیماهور م یمردانه 
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بعد از  یچه طور توقع داشت ؟یناراحت نمیتو از مه -

خونه  هی یبا دخترش تو اون همه جنگ و جدل با بابات

 یبفهم یتونیماهور، نم یستیکنه؟ تو زن ن یزندگ

 یاون ب یبعد ثمره  ،ییوفا یب نیاز ا دیکش یمادرت چ

باباتو بابا صدا کنه  یتو خونش؟ که ه اوردیرو م ییوفا

صدا کنه و دق کنه؟ تو شاه  داداشو دق کنه؟ تو رو 

 خانوم صدا نیدق کنه؟ خودش و مه یصداش کن یماه

 کنه و... 

 

 نیجز ا یچاره ا کنن،یعادت م یادما به همه چ -

مُردن  ییاتفاقا هیثابت کرده ادما با تصور  خیندارن، تار

سخت  یو با اتفاق افتادنش همچنان زندن...ما آدما

 !میهست یجون
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 یو پشت پنجره م شودیم و خسته بلند نیغمگ ماهور

 : دهدیو ادامه م کندی. نفسش را فوت مستدیا

 

ندارم که باشم،  ستم،حقیناراحت ن یمن از مامان مه -

کنه حقم  یزندگ ششیپ یماه خواستیدلش نم

هم ناراحتم، اون قدر  یلیداشت، من از بابا ناراحتم، خ

حجم  هی یکردم تو ریکه باهاش مثل زمستونم، گ

  بزرگ از سرما.

 

  ؟یریبگ دیبخاطرش پدرت و ند یِراض یماه -

 

دکتر،  برمیم کنم،یشو م یگرفتم؟ من که نوکر دیند -

هر جا اراده کنه،  برمیم ،یدرمان یمیش برمیم
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اما نخواه که باهاش گرم  کنم،یاحترامش و حفظ م

مامان و کشت، هم تنها  یچشما دیباشم، اون هم ام

 دخترشو. 

 

به  زندیزل م ند،ینش یمپنجره  یو لبه  گرددیبرم

 یقرار را با تمام ب نیو اول یب ینگران ب یچشمها

 . کندیم فیتعر یقرار

 *** 

 یرفت هنوز پارچه ها یماه یکه به خانه  یبار نیاول

بود.  دهیدر چسب یرو هیو اعالم وارهاید یرو یمشک

زنگ را که زد  د،یخر یپر بود از پاکتها شیدستها

و با گفتن ماهورم در باز  دیرا شن یماه یگرفته  یصدا

 شد. 
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 یماه دیها را باال رفت و پشت در ساختمان که رس پله

 هیکه از شدت گر ییو چشمها یبا لباس سر تا پا مشک

ورم کرده بود در را باز کرد. هنوز هم حضور ماهور را 

 باور نداشت. 

 

  ؟یکنیشما اصوال فقط نگاه م -

 

پاکتها  دیبخشو با گفتن ب دیخند یبا دستپاچگ یماه

 را از ماهور گرفت: 

 

 همه؟  نیا یدیچرا زحمت کش -

 

سمت آشپزخانه  یخانه شد و در را که بست  ماه وارد

 یدوم پدر ینابودش زل زد به خانه  یادیرفت و خودِ ز

از آن نمانده بود.  یادیز زیکه چ یدوم یاش. خانواده 
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قلبش  زیم یجلوتر رفت و قاب عکس سه نفرشان رو

 نیا کندیو باور نم ندیبیرا م وایش ریله کرد. تصورا مچا

 نابود کرده باشد!  رازن تمام مادرش 

 

 ماهور؟  -

 

گرفت، خوب  یرا از دست ماه یچا ینیو س برگشت

را با خودش  شیکه نگاهش کرد شباهت چشمها

 . دیفهم

 

  ؟یو ندار چکسیتو جز روزبه، ه -

 

 چرا ... تو رو دارم!  -
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را  یچا ینی. لبخند زد، سختیروردرون ماهور ف یزیچ

 گذاشت و جلوتر رفت.  زیم یرو

 

سوال مو، جز من و روزبه  کنمیاصالح م د،یببخش -

  ؟یو ندار یکس

 

 : دیشن یماه یصدا یشکستن بغض را تو یصدا

 

 نه من، نه مامانم. م،یو ندار میو نداشت چکسیه -
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 : زندیو پلک م کندینفسش را کالفه فوت م ماهور
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 تو.  یکن یکه تنها زندگ شهینم -

 

 شم؟یپ ادینم گهیبابا مگه د -

  

و  تونهیروزبه مگه م شس،یمنظورم هم ؟یماه -

 هیاز  شتریکه ب ییباشه؟ مردا شتونیپ زیر هیتونسته 

 چیچرخوندن ه یمعموال عرضه  دنیم لیخانواده تشک

 کدوم و ندارن! 

 

همه  نیا کردیباور نم شد،یبود، داشت خفه م یعصب

خودش  یزندگ یدختر تو نی، و ا وایخانه، ش نیسال ا

 و مادرش بوده! 
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 ریاس یتوسط ماه شیکه بازو ندیبنش خواست

 ییچشمها ،یماه یچشمها یشد،برگشت و زل زد تو

 و پر از آب بود: دیلرز یکه م

  

  ؟یبابا متنفراز من و مامانم و  -

 

شاه  زننیکه ازشون متنفرن سر م یایادما به کس -

  ؟یماه

 

 داداش صدات کنم؟  یگاه شهیم -

 

سوزاننده  یزیچ سوزاند،یداشت قلبش را م یزیچ کی

 : دیتر از اس

 

 چرا نشه؟ -
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 بغلت؟  امیب شهیم -

 

معصوم و مظلوم دختر  یشده بود، چشمها خشک

تنها بود، و وسعت  یماهاش کرده بود،  وانهیمقابلش د

بود که داشت  ییکمبود محبت ها یاش اندازه  ییتنها

 ! دیچکیم شیاز چشمها

 

کوچکش  یاش خورد و دستها نهیس یکه تو یماه سر

را  شیکمرش قفل شد به خودش آمد و دستها یکه تو

 ی هیگر یرا بغل کرد. صدا یباال آورد و محکم ماه

 : دیآرامش را شن
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انم تنگ شده، بخدا ماهور، اون زن دلم واسه مام -

پناه اورد  ییجا یو ب یپول یو ب یکس ینبود، از ب یبد

 به بابات. 

 

 کاریچ کننیم هیکه گر ییمن با دخترا یدونیم -

  کنم؟یم

 

را  شیگفت و ماهور موها ینچ آرام و بغض دار یماه

 نوازش کرد: 

 

 زارمیقابلمه م یتو زمیریدونه دونه رژلباشون و م -

 گاز.  یرو

 

 با خنده از آغوشش جدا شد:  یماه
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 .ستاین شیدخترام لوازم ارا ینقطه ضعف همه  -
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. دیعقب کش یبا خنده نگاهش کرد و ماه ماهور

ماهور،   یچشمها یرا پاک کرد،و زل زد تو شیاشکها

برادرش باشد،  ستادهیمقابلش اکه  یمرد کردیباور نم

که  نیتر از برادر، اما هم بهیهر قدر دور، هر قدر غر

 تینها یکم شده بود ب یبزرگش کم ییبود و از تنها

 خوشحال بود! 

 

 سرد شد.  تییچا -
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 یمبل تک نفره نشست. ماه یعقب رفت و رو ماهور

که  یینقطه اشتراکها کیهم مقابلش. حرفها داشتند و 

 وقت گفتنش نبود.  حاال دیشا

 

 مادرت خوبه؟  -

 

بخار آن پر از  ی رهیرا برداشت خ یفنجان چا ماهور

 سوز لب زد:  نهیس یغصه  کی

 

خدا مهربونه،  ی شهیماهِ، هم یب یب هیشب یمامان مه -

باوراش  شه،یم تیاذ شه،یبهش ظلم م یوقت یحت

شو  شهیر انتیخ ره،یم نیاعتمادش از ب شکنه،یم

 ست،یخونش ن یتو یرحم یمهربونه، ب سوزونه،بازمیم

مادرت فوت شده از ته  دیشن یوقت نبوده، وقت چیه

 قلبش ناراحت شد! 
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 یملکه  هیدست  یمثل تو معلومه تو یاز پسر -

 ! یمهربون بزرگ شد

 

 : دیرا نوش یاز چا یتلخند زد و کم ماهور

 

 !شمیم یرحم یمن به وقتش آدم ب -

 

 شد، ناباور پلک زد:  پر از ترس یماه نیغمگ یچشمها

 

 مثل بابا؟  -

 

 بابا!  ینه اندازه  -
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رفته،  ادشیمنم  گهیمامان فوت شده د یاز وقت -

 کاریچ دیبا قایدق یکس یو ب ییتنها نیبا ا دونمینم

 کرد. 

 

 نگاهش کرد:  میخم شد و مستق ماهور

 

با ما  یایب یبتون دیشا کنم،یصحبت م یبا مامان مه -

 . یکن یزندگ

 

انصاف  ه،یزخم یکاف یه نه، اصال، اون زن به اندازه ن -

 . ستین

 

دختر جوون و کم سن سال، تو خونه  هیانصافه شما،  -

  ؟یتنها باش یبزرگ نیبه ا ی
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کرد پنهانش  یکه سع یآسوده و ذوق الیبا خ یماه

 : دیکند خند

 

داشته  یرتیداداش غ هیدوست داشتم  شهیهم -

 .به روش درستشا یرتیباشم، غ
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 ادامه داد:  اقیبا اشت یلبخند زد و ماه ماهور

 

 یکه باهام حرف زد یبار نیاول ره،ینظ یصداتم ب -

 محو صدات شدم. 
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 کهیکوچ یجا اونم از زبون آبج هی فیهمه تعر نیا -

 دلچسبه. 

 

 ناباور لب زد:  یماه

 

  ؟یبا من که،یکوچ یبجآ -

 

قشنگتر  یخندیم یوقت ،یماه یقشنگ یلیتو خ -

 . یشیم

 

 توام.  هیشب گفتیم شهیبابا هم -

 

من همه جوره،  یرو یتونیکه بگم، م نجایاومدم ا -

هر  ،یهمه جوره حساب کن ،یماه کنمیم دیتاک

 شیاگه پ یاز شب، مشکل یاز روز، هر ساعت یساعت
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به خودم  یالزم داشت یزیاومد، بهم زنگ بزن، هر چ

 میچیاز ه ،یتک بزن هی هیکاف یدیبگو، هر وقت ترس

 یچ خطریدارم اما واست ه رتینترس، من روت غ

من رفتار  ی دهیو عق لیاگه برخالف م یندارم، حت

 باشه؟  ،یکن

 

حجم  نیمانده بود، محو ا شیمحو چشمها و صدا یماه

 ماهور جواب تمام دی. شایاز معرفت، محبت، خوب

 بهتر بود.  ی ندهیآ یبرا شیها یصبور

 

 یلیخ تیحجم از مجبت و احساس مسئول نیبابت ا -

 داداش!  یمرس

 

 . یچرخ بزن هیپاشو بپوش ببرمت  -
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 مثال. یکه عاشقش باش یکس هی ؟یتو نامزد ندار -

 

 لبخند به لب بلند شد و سمت آشپزخانه رفت:  ماهور

 

 و. حاضرش خچالی زارمیم دارویتا من خر -

 

 به توچه؟  یعنی نیا -

 

 یدلش گرفته بود، برا د،یو سمتش چرخ ستادیا ماهور

 تنها خواهرش، دلش سخت گرفته بود:  ییتمام تنها

 

نداشتم، اما عشق اولم مامان  یعاشق یهنوز تجربه  -

 ماه!  یب یو ب نیمه

 

  ؟یمن چ -
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 ادامه داد:  ینیریش یبا خنده  ماهور

 

اضافه  ستیبه ل یباش ینشمام دختر حرف گوش ک -

 !یشیم

 

 : دیبا ذوق خند یماه

 

 شونیو ا میشیما حذف م ادیکه ب یبعد عشق اصل -

 عشق اول و اخر. شهیم
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 یماه ینیب یجلو رفت و انگشت اشاره اش را رو ماهور

 زد: 

 

 برخورد کنم؟ گهیر دجو هی ای یحاضرش یریم -

  

 سرخاک مامانم؟ یبریمن و م -

  

 . برمیم -

 

با گفتن ممنون سمت اتاق رفت و ماهور نفس  یماه

 یلیخسته اش را فوت کرد. وارد آشپزخانه شد و وسا

 یبرا یفکر دی. بادیچ خچالیبود را داخل  دهیکه خر

تلفن همراهش  یصدا دنی. با شنکردیم یماه ییتنها

 نیشلوار ج بیرا از ج یبست و گوشرا  خچالیدرب 
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باباروزبه،  ماس دنی. با ددیکش رونیاش ب یمشک

 و جواب داد:  دیاش کش یشانیبه پ یدست

 

 سالم.  -

 

 ماهور؟  ییسالم باباجان، کجا -

 

 شما. یخونه  -

  

 : دیسکوت کرد و باالخره پرس جیروزبه گ یا لحظه

 

 خوبه؟  نیمه -

 

 . ستیبد ن ینه، اما ماه نیمه -
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  ؟ییوایش یتو... خونه  -

 

تلخش قلب خودش را سوزاند، سکوت کرد تا  لبخند

 نکند:  یاحترام یب

 

 ماهور؟  -

 

سر بزنم، اون االن عزادارِ، تنهاس،  یاومدم به ماه -

مادرش و از دست داده،  ست،یمساعد ن ادیحالش ز

 شتریهم جز من و شما نداره، لطفا، لطفا بابا، ب یکس

 .دیو مراقبش باش دیبمون ششیپ

 

اش  یتلِخ روزبه نشان از خجالت و شرمندگ سکوتِ

تا باالخره به حرف  دیطول کش یا هی. چند ثاندادیم

 آمد: 
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مرد که  هیماهور مردِ،  گفتیم شهیهم یب یب -

اما، دلش مثل  شهیتلخ م یو خوب بلده، گاه یمردونگ

 یشرمندم بابا، ممنون که هوا یلیمن خ اس،یدر نیمه

 . یو دار یماه

 

حرفا گذشته بابا، کار از  نیو ا یکار از شرمندگ -

 د،یکه نبا ییبه جا دهیاز منم گذشته، کار رس فیتعر

الاقل پدر داشتن و تمام و کمال تجربه  یماه دیبزار

به محبت و  ازین شتریکنه، اون دختره، حساس تره، ب

 مراقبت داره. 

 

 نیهحواسم هست، چشم باباجان، چشم، تو مراقب م -

  ؟یهست
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 خودش نبود که تلخ گفت:  دست

 

 بودم. شهیهم -
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و نگاه  کندیرا پاک م شیچشمها یاشک پا یب یب

پر از حسرت و درد ماهور  یچشمها ی رهیخ نشیغمگ

 قرارِ یکه ب یکه دلتنگ بود، ماهور ی. ماهورماندیم

 بود که سهمش از او فقط چندسال بود!  یتنها خواهر
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 ارتت،یاز پا در م الیهمه فکر و خ نیماهور مادر؟ ا -

بزار روح اون دخترم در ارامش باشه، بزار روزبه هم 

 . کمتر عذاب وجدان بکشه

 

 : کشدیو آه م کشدیدو دستش را به صورتش م ماهور

 

  به سرم. زنهیم یگاه ،یب یب شمیدرست م -

 

 یب یب شنودیزنگ تلفن همراهش را که م یصدا

 یرا از رو یگوش رود،یو ماهور جلو م کندیسکوت م

 یاسم مامان مه دنیو با د داردیکنار دستش برم زیم

 : دهدیجواب م

 

 جون دلم؟  -
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اگه بهتر  یب یسالم مامان جان، جونت سالمت، ب -

 . امینشده من ب

 

حال و هواشم  ا،یببرمش در خوامیخوبه، م یب یب -

 عوض بشه، تو نگران نباش، مراقب بابا باش. 

 

قدم زنان سمت  کند،یدل نگرانش م نیمه سکوت

 : رودیم اطیح

 

 بابا خوبه؟  -

 

زنگ هم زدم گفت  ومده،یخونه ن شبیاز د دونم،ینم -

نکردم که  یجام امن، گفت من انقدرا در حقت خوب

 من کر..  ریو اس تیساله خودت و زندگ کی
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و  ندینش یپله م یرو شکندیکه م نیتلخ مه بغض

 : دیگو یبا درد م بندد،یچشم م

 

 مامانم؟  -

 

 دوسش نداشته باشم ماهور!  تونستمیکاش م -

 

 من؟  امیب -

 

 : سوزاندیتاروپودش را م نیپر از بغض مه یصدا

 

باشه؟ با اون حالش که روز به  یمن مراقبش نباشم ک -

 تونمیما داره؟ من نمو جز  یک کنه،یترش م فیروز ضع

 ،یول میماهور، هنوزم ازش شاک تونمیبگم به درک، نم
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روز عشقم  هیکه  یآدمه، بحث جون ادم هیبحث جون 

 بوده، پدر بچمه!  میبوده، مرد زندگ

 

 امیدورت بگردم؟ ب یکار کنم من آروم ش یچ -

 خونه؟ ارمشیکنم ب داشیپ
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 . گردونمیمن خودم برش م ،یب یب شیبمون پ -

 

مامان گفتم  شش،یپ گردمیباز برم امیخوبه، م یب یب -

 ونهیکن، اشکات من و د هیمن مُردم گر یفقط وقت

 . کنهیم
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خدا نکنه  ،یبرس یبه ک یدونیواست که نم رمیبم -

 کنمیفکر م یماهور، گاه یدونیدردت به جونم، م

 نیبه ا یو ماه واینداشتن و رفتن ش یزبه از غصه رو

ماجرام که دارم خودم  یشد، من کجا ضیروز افتاد، مر

  کشم؟یو م

 

 ی رهیخ رد،یگیو سر باال م زندیرا چنگ م شیموها

 : زندیلب م شیو ابرها یآسمان آب

 

 ییوفا یاول بخاطر ب ،یمامان مه ییماجرا یتو همه  -

چشمات نگاه کنه،  یتو هتونیبه تو آب شد، هنوزم نم

صداش داد  یتو یشرمندگ ارمیهنوزم اسمت و م

اونام زن و  یول مونه،یهنوزم دوستت داره و پش زنه،یم
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توقع داشت  شهیبه اشتباه، نم یبچش بودن، حت

 ناراحتشون نباشه. 

 

 حق با توِ!  شهیمثل هم -

 

 :پرسدیم نیو مه زندیم لبخند

  

 خوبه؟  ؟یدیرو د کایمل -

 

 . گهید شهیزندگ ریه، اونم درگخوب -

 

همه غم و  نیا ونیماهور، م ریازش جواب مثبت و بگ -

و همه  یکه بشه دلخوش اریعروس واسه من ب هیدرد، 

 غمارو بشوره ببره. 
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و  شودیبلند م شنودیرا که م یب یماهور گفتن ب یصدا

 : زندیلبخند م

 

 برم دنبال بابا.  دیتهران، با امیچشم، من م -

 

 حالش و بپرسم.  یب یو بده ب یشگو -

 

دلنگران  یب یبرود،یو پله ها را باال م دیگویم یا باشه

 : دیگویم

 

 خوبن؟  نیروزبه و مه -

 

 حالتو بپرسه مامان.  خوادیخوبن ماهرخ خانوم، م -
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و نفس خسته اش را از  دهدیم یب یرا دست ب یگوش

 کیکه  کردی. کجا را جمع مدهدیم رونیاش ب نهیس

 سرش آورا نشود؟ یرو  گرید طرف
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به  یفکر دیبا رفت،یو دنبال پدرش م گشتیبرم دیبا

 شیها یحجم از عذاب وجدان و خودخور نیحال ا

 . کردیم

 

 یحرف خواهدیم شودیتمام م نیکه با مه یب یب تلفن

و  شودیباعث سکوتش مزنگ خانه  یبزند که صدا

و به در که  رودیم نیی. پله ها را پارودیم اطیسمت ح
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. حاج صادق لبخند کندیو بازش م بردیدست م رسدیم

 : بردیماهور دست جلو م کند،یبه لب نگاهش م

 

 . دیخوش اومد یلیسالم حاج صادق، خ -

 

  دهدیو جواب م ردیگیم یصادق دستش را به گرم حاج

 

 له بهتره؟ سالم باباجان، خا -

 

 . دییبهترن خداروشکر، بفرما یلیخ -

 

و  ندیب یرا م کایمل شودیصادق که وارد خانه م حاج

. اما اگر خوردیم یقلبش تکان سخت یتو یزیچ

به  دیام یبرا یزیبا خودش صادق باشد چ خواستیم

 وصال وجود نداشت! 
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 سالم.  -

 

 . کایسالم خانومِ مل -

 

وارد  ییرایپذ یهور براو ما شوندیسه واردخانه م هر

 دیپدرش بود و با شی. تمام فکرش پشودیآشپزخانه م

و همان طور که  داردی. تلفن همراهش را برمگشتیبرم

 نتیاستکان ها را هم از کاب ردیگیروزبه را م یشماره 

برسد از دستش رها  ینیبه س نکهیو قبل از ا داردیبرم

قدم  کی. شودیک هزار تکه میو کف سرام شودیم

. خم کوبدیم زیم یرا رو یو کالفه گوش رودیقب مع

بوق  یها را جمع کند و صدا شهیتا خرده ش شودیم

. روزبه کندیمتشنج م شتریآزاد تلفنش اعصابش را ب

 بود. یترس بزرگ نیپاسخگو نبود و ا
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و  ردیگیچشمش شکل م شیپ اهیتصور زشت و س هزار

انگشت اشاره  یتو شهیش زیت یاش لبه  یحواس یاز ب

را رها  شهیانگشتش ش دی. با سوزش شدرودیاش م

 : ردیگیو انگشتش را م کندیم

 

  شده؟یچ -

 

 : شودیو بلند م گرددیبرم کایمل یصدا دنیشن با

 

 استکان شکست.  ست،ین یزیچ -

 

مرد مقابلش و تلفن  یآشفته  ینگران از چهره  کایمل

 : رودیجلو م زیم یهمراه رو

 

 انگشتتون...  -
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 حله.  دیمن بد چسب به هی -

 

 . ارمیاالن م -

 

 یصندل یو رو رودیم زیسمت م رودیم رونیکه ب کایمل

و حاج صادق را  یب یصحبت کردن ب یصدا ند،ینشیم

 !ردیگیو مجدد با روزبه تماس م شنودیم
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که طرف  شنودیم به آشپزخانه کیرا نزد کایمل یصدا

 هستند:  یب یصحبتش پدرش و ب

@shahregoftegoo



 

 نشد.  یزیچ دن،یانگشتشون و بر کمیفقط  یب ینه ب -

 

 ی. چسب توشودیوارد آشپزخانه م کایمل ندیبیم

رمق روزبه را  یب یصدا ردیگیدستش را که سمتش م

و به  داردیرا با دست سالمش برم یو گوش شنودیم

 : چسباندیگوشش م

 

 ن؟ شما پدر م دیکجا -

 

 یو با دستمال کاغذ کندیخودش چسب را باز م کایمل

نگاه  کند،یانگشتش را پاک م یخون رو بشیج یتو

 ی. دستش را روماندیم کایمل یحرکت ها خیماهور م

نگاهش کند  نکهیبدون ا کایگذاشته بود و مل زیم

 . دادیداشت کارش را انجام م
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  ؟یداشت یبابا، کار کنمیدارم استراحت م -

 

 شما؟  دیونه چرا نرفتخ -

 

دستش دست  زندیانگشتش م یکه چسب را رو کایمل

قلبش  یحوال ییو جا کندیکرده اش را لمس م خی

 . لرزدیم

 

 نفس بکشه بابا.  کمی نیبزار مه -

 

درد داشت تارپودش را از هم جدا  بندد،یم چشم

ها  شهیجمع کردن خرده ش یجارو را برا کای. ملکردیم

مشتش نگه  یجارو را تو یدسته  که ماهور داردیبرم

 : داردیم

@shahregoftegoo



 

 خونه، مامان نگرانه.  دیبرگرد -

 

 ماه خوبه؟  یب یمن خوبم باباجون، ب -

 

هم کالفه ترش  کایبود و نگاه متعجب و منتظر مل کالفه

 کرده بود: 

 

فقط حالتون  دیاونجا هم که رفت د،یستیشما خوب ن -

  د؟یتتون و رف یدرمان یمیش یجلسه  کنن،یبدتر م

 

 کار از کار گذشته بچه جون.  -

 

. کشدیقلبش را ناخون م ینگران شودیکه قطع م تماس

 : شودیاندازد و بلند م یم زیم یرا رو یگوش

@shahregoftegoo



 

 خودم.  کنمیجمع م -

 

 ماهور؟  یشده آقا یزیچ -

 

 .ستیبابام خوب ن شه،یاگه برنگردم م -

 

و  کایهمراه مل کندیها را که جمع م شهیش خرده

 دیبا روند،یم رونیدستش ب یتو یاچ ینیس

 حال پدرش خوب نبود! گشت،یبرم
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 حیماهرخ توض یسپرده بود و برا کایماه را به مل یب یب

زده بود که  یبرگردد و حاال دل به جاده ا دیداده بود با

 دنید یبرا یترشیب اقیروزها با اشت نیا

 در رفت و امد بود!  اسی یکوچه  یدخترموچتر

 

 یبود اما از لحاظ روح ختهیسرش ر یکار رو هزار

کار کردن و حرف زدن و  ینبود برا شیصدا یتو یجان

 دکلمه کردن! 

 

و  کندیرا پارک م نیماش رسدیکه م یماه یخانه  به

به خواب و استراحت  ازی. خسته بود، نشودیم ادهیپ

 و فعال فرصتش نبود.  داشت
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و لرزاندن دلش  کایگرفته بود در مورد مل میتصم

 کایمل یچشمها یو پاک تیتالش کند. معصوم شتریب

 روزها زنده نگهش داشته بود.  نیا

 

 شیموها یهر دو دستش را ال زندیرا که م زنگ

کوچه، نفسش را  نیخانه، ا نی. ارودیو عقب م کشدیم

 . گرفتیم

 

 ماهور؟  ییتو -

 

قدر عذاب  نیا نیبود. مه ی. شاکشکندیرا نم سکوتش

 یخبر یو ب یتوان دلنگران گریبود که د دهیکش

حوصله و  یو ماهور ب شودیباز م یکینداشت. در با ت

آمدن  نجایا ی. بعد از ماهشودینگران وارد خانه م

 مثل مردن بود!  شیبرا
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کاناپه نشسته بود و هزار جور  یرو یبا بدحال روزبه

جا،  نیبود. ا ختهیمقابلش ر زیم یو دارو روقرص 

حرف زده بود،  یاز خانه، با ماه اهیس یگوشه  نیهم

 . دیهم نرس جهیکه به نت ییحرفها

 

 حرمت ها را حفظ کند:  کندیو تالش م رودیم جلو

 

 دیکنیخبر ول م یب شهیمامان نگران م دیگیشما نم -

  د؟یریم

 

ه هنوز کردم واسش ک کاریواسه من؟ چ ینگران -

 نگرانم بشه؟ 

 

 : ندینش یمبل تک نفره م یکالفه رو ماهور
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رسما، قانونا،  ،یروزبه مهدو یاقا دیشما شوهرش -

 د،یعشقش بود یزمان هی د،یپدر بچش د،یهنوز شوهرش

 .دیاحتماال هنوزم هست

  

خستش کردم ماهور، از آه ناله هام، از دردام، از شب  -

 بزار استراحت کنه.  ام،یداریب

 

 : شودیکه تلخ م ستیخودش ن دست

 

  د؟یفتادیبه فکرش ن رید کمی -

 

 ندارم.  یموندن و شرمندگ یرو گهیمن د ،یول رهید -

 

 درمان خسته بود:  یهمه درد ب نیبود، از ا خسته
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 تیاذ شتریخونه، مامان از نبودنتون ب میبر دیپاش -

 !شهیم
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 ختنیو مشغول ر کندیو داروها را جمع م شودیم بلند

 : شودیپاکت م یتو

 

  د؟یداروهاتون و خورد -

 

 همش جلو چشمامه ماهور!  یماه -
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سال بود، روزبه  یلیوقت بود، خ یلیخ زند،یم خشکش

و صاف  کندی. پاکت را رها مزدیحرف نم یدر مورد ماه

 ی نهیس یرو یعکس ماه ی رهی. روزبه خستدیا یم

 : دیگویماهور م

 

دلتنگشم، دلتنگ بابا گفتنش، دلتنگ خنده هاش،  -

 رفت که جا خوردم ماهور.  یجور هی

 

 حال شما هم...  یبرا دست،یفا یب گهیحرفا د نیا -

 

تو تا دوماه حرف  شد؟ی،چیدیاون روز که رس -

 یوقت نگفت چیه ،یهم نکرد هیگر یحت ،یزدینم

  که... شدیچ

 

 : زدیتمام آن روزها آتشش م یاداوری بندد،یم چشم
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 نگرانه!  یخونه، مامان مه میبر -

 

 میدونیهممون م نویکارم تمومه پسر، ا گهیمن د -

 نه؟  گهید

 

 : کندیاز خشم و درد نگاهش م پر

 

 شما؟  یهست یدنبال چ -

 

 ! یبابا صدام کن گهیبار د هی نکهیدنبال ا -

 

پلک زدن  ی. بخوردیصاعقه مبه مغز و قلبش  انگار

. روزبه ته کندی. درد تمام جانش را پر مکندینگاهش م
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از  گفت،یم شیخط بود، ته خط بود که از حسرت ها

 ! شیاز دردها ش،یغصه ها

 

 ! زدیخط بود که حرف م ته

 

 نیبابا، مه یشما بگ یجا گهیبار د هی نمیدنبال ا -

، برگردم صدام کنه روزبه جان، آبرو و اعتبارم برگرده

 وارویش ن،یتو و مه یبه چند سال قبل و بمونم پا

 یبچه  هی نکهینه ا کردمیم یواسه تو پدر دم،یدینم

و از جفتتون غافلشم، آخ  ایدن نیا یتو ارمیب گمید

 ! شهیآت نجایماهور، ا

 

ماهور خم  خوردیپردردش م ی نهیدستش که به س کف

ل تحم رد،یگیم شیرا به زانوها شیو دستها شودیم

 ! شدیزده هم آب نم خیزمستان  نینداشت، ا

@shahregoftegoo



 

چقدر سکوت کنم؟ چقدر ظاهرمو حفظ کنم؟ فکر  -

 یپدر ناراحتم؟ نه، سرطان کار یدردِ ب نیاز ا یکنیم

من باعث  د،یریکرد که الاقل دلتون بسوزه و من و بپذ

 یماهور، من دختر خودمو، ماه میزندگ هیمرگ 

کشتم، تورو، تو و  نیکشتم، مه وارویخودمو، کشتم، ش

 شتریب نیا ،ینکردفقط تو اعتراص  ،یرو کشتم ول

 !سوزنتمیم
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و  ندینش یکنار روزبه م رود،یو جلو م ستدیا یم صاف

گرم  یبار، کم نیرا ا یآدم رو به تباه نیا کندیتالش م

 : تر و مهربان تر جمع کند

 

و  یشهر بُرد، ماه یابونایخ نیاز هم یکی وارویش -

 ییوفا یو ب نیبُرد، مه یحماقت و لجاجت و کج فهم

 ! شهیاونم بلند م د،یزد اما، اگه باز سرپابش نیزم

 

 : کردیروزبه داشت نابودش م یچشمها یتو اشک

 

 ! یگیوقت از خودت نم چیه -

 

 د؟ییایرا مچ نجایخونه؟ا میمن خوبم، فقط نگرانم.  بر -

 هیشمارو فقط روح یماریب د؟ییایداره که م یچ نجایا
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 نیو ا دیخونه رو بفروش نیخوب کنه، ا تونهیباال م ی

 . دیکابوس گذشته رو تموم کن

 

 نم،یبیو م یماه یکه هنوز گاه هییتنها جا نجایا -

 نم،یبیتعرف کردناشو از تو م نه،یبیخنده هاش و م

ماهور  دم،یدیداداش و م بابا روزبه، کاش زودتر گفتیم

 !ترسمینم یچیهست از ه یمثل کوهه، وقت

 

اش را زخم  یصوت یو بغض تارها شودیمشت م دستش

 : زندیم

 

 نیکرده بود، آخ که ا ویکوه س شیگوش یاسمتو تو -

 دردا از سرطان بدتره ماهور. 
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را  شیو دستها شودیبلند م زدیریروزبه که م یاشکها

 کشد،یو نفس م رودیاه م. رکندیپشت گردنش قفل م

و تالش  رودی. راه مبردیو بغضش را سر م رودیراه م

 حجم سرما را کم کند:  نیاز ا یکم کندیم

 

 نیهم نتتون،یبب ینطوریدوست نداره ا یماه -

 بسه... بابا!  یخونه خودازار میحاالشم دوست نداره، بر

 

 کیرا سخت گفته بود اما گفته بود. سر روزبه با  بابا

از زبان ماهور  دنی. بابا شندیآ یپر درد باال م حسرت

و دستش را سمت  رودیدورشده بود. ماهور جلو م

 : کندیروزبه دراز م

 

 نگرانه.  نیمامان مه -
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محکم نگهش  رودیدستش م یروزبه که تو دست

. وزن پدرش کم شده بود کندیو بلندش م داردیم

که هر روز  شیکم برعکس وزن دردها و غصع ها یلیخ

 !شدیم شتریو هر روز ب
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 یجز عکس ها ،یرد چیه ،ینشان چیه ،یامیپ چیه

آن عکس ها را  خواستمینداشتم. م انیدونفرمان با ک

که کردم  یحماقت نیا کردمیهم پاک کنم اما پاک م

 وقت نبوده!  چیه انگار که شدیکمرنگ و کمرنگ تر م

که ماهور رفته  یماه بهترشده بود و از روز یب یب حال

زنگ زد و  یب ی. بارها به بگذشتیم یهفته ا کیبود 
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صبورانه  یب یبماند و ب دیگفت به خاطر حال پدرش با

لبخند زد و قربان صدقه اش رفت اما فقط من 

 چه اندازه دلتنگ است.  دانستمیم

 

 گرید یجنگ روان کیشگاه و دان یخودم را برا داشتم

ماهان و  یرهایگ رفتمی. دانشگاه که مکردمیآماده م

 یحوصله  یو من واقعا حت شدیبابا صادق صدبرابر م

همه جواب پس دادن  نیدرس را نداشتم چه برسد به ا

 مورد!  یب یها

 

ته قلبم  یکه به ماهان از تنفر خانه کرده  یروز از

 کی. دمیدیاش را م یتلخ شتریو ب شتریگفته بودم ب

 بایکنترلِ تقر کیسکوت وحشتناک داشت همراه با 

 نامحسوس. 
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تا   شومیو آماده م زمیریظرف م یرا تو یب یب یغذا

مبل نشسته بودم  یببرم. ماهان طبق معمول رو شیبرا

 یا هیچند ثان دنمیو با تلفن همراهش سرگرم بود. با د

 یحرف چیه یبعد ب و کندیو با اخم نگاهم م میمستق

نلفن همراهش  یصفحه  یو نگاهش رو ردیگیچشم م

 . گرددیبرم

 

 . دیبابا اومد بکش بخور دم،یغذا رو چ زیم -

 

 رونیحرف ب یو من ب دهدیسرش را تکان م فقط

اندازم و  یم دیکل رسمیکه م یب یب ی. به خانه رومیم

 یدر را ببندم که صدا خواهمیو م شومیم اطیوارد ح

با من است را  کنمیکه حس م یو تک بوق نیماش

و به کوچه سرک  کنمیو مجدد در را باز م شنومیم

 شانیو پر هخست یادیماهور ز کی. ماهور بود. کشمیم
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و در  رومی. عقب مزندیرا م موتیو ر شودیم ادهی. پحال

 : کنمیرا باز م

 

  د؟یسالم، خوب -

 

 ممنون، احوال شما؟  کا،یسالم خانومِ مل -

 

خسته اش کنده  ینگاه من از چشمهاو  بنددیرا م در

 : چسبدیم نیزم یو رو شودیم

 

 ممنون، پدرتون بهترن؟  -

 

 خوبه؟  یخداروشکر. همه چ -
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ته  یسوال را با نگران نیا چکسیه ،یسوال قشنگ چه

خوب نبود،  زیبود. همه چ دهیاز من نپرس شیچشمها

کرده بودم  ری. و من گخوب نبود زیچ چیدر واقع ه

. دادینه نجاتم م کردیاتالق که نه خفه ام مب کی انیم

 نیجرات و شهامت ا ی. و چه کسزدمیفقط دست و پا م

عشق  یکه قبال مدع یراحت به کس الیرا دارد که با خ

چرا  دیو نگو ستیخوب ن زیچ چی... هدییبوده بگو

 !ستیخوب ن
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 . دییخوبه، بفرما یهمه چ -
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. دیآ یافتم و او هم همراهم م یساختمان راه م سمت

 . زندیم میپله ها باال بروم صدا نکهیقبل از ا

 

  کا؟یخانومِ مل -

 

 کنمیکه فکر م کندیاسمم را تلفظ م یجور کی

به چه طور تلفظ کردن و  یاسم ها هم بستگ یقشنگ

 دارد!  شیآدم و صدا

 

 یبا خودِ لعنت خواستمی. مکنمیم و نگاهش گردمیبرم

. بابت دمیکشیمرد خجالت م نیام صادق باشم من از ا

 تمام صداقت و عالقه اش، نگاه پاکش: 

 

 بله؟  -
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 ! دیفکر کن شنهادمیبه من و پ شتریمن الزم دارم ب -

 

پر از  زد؟یقدر متفاوت بود؟ متفاوت حرف م نیا چرا

 !؟ زدیاحترام و خواهش حرف م

 

 اهور من... م یآقا -

 

 لیاز دل ان؟یاز ک م؟یچه بگو خواستمیم قایچه؟ دق من

الکل خوردنم؟ از آن حجم از حماقتم؟ چه داشتم که 

  م؟یبگو

 

اما،  کنهیحال خودم و بد م یا شهیکل یزدن حرفا -

 . دمیم یهم به شما ندم، قول خوشبخت یقول چیمن ه
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 گریمرد د کیقول ها را  نیا مییبگو خواستیم دلم

 یقول چیهم داده بود و ه نجایدورتر از هم یکم ییاج

 نشد که نشد!  یعمل

 

کوچک را  یجعبه  کیساکش  یاز تو بردیم دست

 : ردیگیو سمتم م کشدیم رونیب

 

 قابل شما رو نداره.  -

 

در گردش است  شیجعبه و چشمها نینگاهم ب متعجب

 : دهدیو او ادامه م

 

ش و گفتن واسه تولدتون گرفتم اما، فرصت دادن -

 ! ومدین شیپ لشیدل
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 ... لشمیگذشته، دل یلیاز تولد من خ -

 

 بگم؟  ای دیچشمام بخون یتو دیتونیو م لشیدل -

 

من  یچشمها ی. کاش توشدمیم وانهید داشتم

 را ندارم!  اقتشیمن ل یعالقگ یجز ب خواندیم

 

رو قبول کنم،  هیهد نیا تونمیماهور من نم یآقا -

 ونه. ببرمش خ تونمینم یحت

 

به عنوان نوه  د؟یقبول کن دیتونیتولد و چرا نم هیهد -

 دی، در مورد خونه هم، بزار دیماه قبول کن یب یب ی

 کوله تون حله! یتو
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 هیگرفتن و نگرفتن هد نیو ب کردمینگاهش م همچنان

 یآشفتگ انیم کردمیم. فکر مدستش مردد بود یتو ی

 یو ب ده،یخر هیمن هد یو حال بد پدرش رفته و برا

و  برمی. دست جلو مکردمیبود اگه قبولش نم یادب

 : رمیگیدستش را م یتو یجعبه 

 

 . دیممنون، محبت کرد -

 

 قابل شمارو نداره خانوم. -
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 تیرسم یآن جا یگفته بود. تو یطور کیرا  خانوم

پله ها را باال  دید، با گفتن ببخشمحبت بود، عشق بو

 : زندیصدا م یطور قشنگ کیرا  یب یو ب رودیم

 

  داره؟یماه خوشگلم ب -

 

 ی شهیش کی. کنمیدستم را باز م یقرمز تو ی جعبه

فاصله  نیبود که عطرش از هم بایز تینها یب یصورت

آورد اما  یم ییبودم عطر جدا دهی. شنکردیم جتیگ

 بود؟  یمگر رابطه ا انیم نیا

 

 برم،یام م ینیب کیو آن را نزد کشمیم رونیرا ب شهیش

را  شهی. شاسیگل  هیبو شب کیداشت،  یرینظ یب یبو

 ی. توکشمیم رونیرا ب یگریو پاکت د برمیعقب م

 دهیکجا شن ،یرنگ رنگ یها لیپاکت پر بود از پاست
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 یدلم با تمام ب ی! لحظه الم؟یبود من عاشق پاست

و عالقه، از  شقع یاز رو. نه ختیاش فرور یحس

بود اما  دهیاز سمت من ند یزیچ چیکه ه یمحبت مرد

که قبل  یبه دست اوردن دل یبرا کردیباز هم تالش م

 ترها از دست رفته بود و حاال مرده بود! 

 

که از دست داده بودم، فقط و  یا یدخترانگ یبرا نه

احمقانه  یسرگرم کیکه عشق نبود،  یعشق یفقط برا

ام عشق خطابش  یو سادگ یاپردازین با روبود که م

به عشق  یکردم. باور و اعتمادم شکست و حاال حت

 نداشتم!  مانیدستم بود ا یاش تو هیکه هد یمرد

 

جعبه  یعطر را تو ی شهیو ش لیپاست پاکت

ماه سرگرم  یب ی. برومیو پله ها را باال م گردانمیبرم

 لبخند زد:  دیصحبت با ماهور بود. مرا که د
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از  شتریب اد؟یبهت گفتم کاش ماهورم ب شبید یدید -

چشم  شمیمثل مرغ سرکنده م نمتیبیهفته نم کی

 . قشنگ

 

. و من جعبه را بوسدیاش را م یشانیو پ خنددیم ماهور

 : کنمیو نگاهشان م دهمیکوله ام جا م یتو

 

 . گهیبا اجازه من برم د -

 

 دلخور یب یو ب گرددیسمت من برم شانیهر دو نگاه

 : دیگویم

 

 دختر؟  یبندیم لیبارو بند ادیمگه بچم جنِ تا م -
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انگشت شست کنار لبش خنده اش را  دنیبا کش ماهور

 اندازم:  یدوشم م یو من با خجالت کوله را رو خوردیم

 

 !؟یب یعه ب -
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 : دیگویم شیصدا یتو یبا همان ته خنده  ماهور

 

 ! یب یراحت باشن ب دیبزار -

 

مشتم  یاش را تو یمشک یموها خواستیدلم م یگاه

 بزنم با آن حجم از ادبش:  واریو سرش را به د رمیبگ
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 . یب یبرم سراغ درس و دانشگام ب دیکم کم با -

 

 : زندیهم لبخند م یب یب

 

 ... یول کنمیم یبرو مادر شوخ -

 

ماهور  یچشمها ینگاهش روو  کندیم سکوت

و  شناختمیماه را م یب یب یها طنتیش گردد،یبرم

 دلشوره داشتم: 

 

 داشته باش!  شتریچشم قشنگ من و ب نیا یهوا -

 

و نگاهم  کشدیاش م یشانیبه پ یبا خنده دست ماهور

 : کندیم
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 . خوامیمن معذرت م -

 

 ی. گاهمیچه بگو یب یدر جواب ب دیبا دانستمینم

 ازین ی. درست وقتکردیمثل ساعت کار محافظه اش 

 را فراموش کند!  ییزهایچ کیداشتم 

 

 بااجازتون.  -

 

 به سالمت مادر.  -

 

. به زنمیرا چنگ م میگلو ییهوا یو از ب رومیم رونیب

. مونا بود. خوردیتلفن همراهم زنگ م رسمیکوچه که م

که فقط مونا  ییداشتم حرف بزنم. حرفها ازین

 . دانستیم
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 م. سال -

 

  ؟ییبگم سالم و زهرمار بازم کمته، معلومه کحا -

 

 خونم.  شهیمن هم -

 

 : شنومینفس پر از حرصش را م یصدا

 

  ام؟یمن ب ایخونمون  یایم -

 

 اومدم.  ادیمن ز ا،یتو ب -

 

اون داداش قراضتو  یاومدم، حوصله  ادیمرض و ز -

 ندارم آخه! 
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 : خندمیحوصله م یب

 

 . ستین چکسیه یایعصر ب -

 

 اونجام. ۶باشه پس، ساعت  -
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 نیخوشگل، با ا ی هیهد نیبا ا ت،یوضع نیا یتو -

ادم فکر  نیالاقل به ا یخوایو محبت، نم یهمه دلبر

 پسر و از دست نده.  نیا کا،یمل فهیح ؟یکن
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 : میگویم یو عاص مریگیرا از دستش م جعبه

 

و بهش بگم؟ بهش بگم ماهور  قتیحق یچه جور -

به من ابراز  یداشت یشما وقت یول دیببخش یلیخان خ

بود و ردتون  گهید یکیمن دلم با   یکردیعالقه م

و  یرفته و زده همه چ یکیکردم اما حاال که اون 

شوهر  ینکرده ب ییکه خدا ریمن و بگ ایترکونده ب

 نمونم؟ 

 یگذشته  ه؟یچ اتیچرند نیا ،یاز دست تو مل یوا -

 به خودش مربوطه! یهر کس

  

تو  ستم،یدختر ن گهیمن د ن؟یمونا؟ واقعا هم نیهم -

منم  ست،یخانوم ن هیمالِک ارزشمند بودن  نیا یگیم

بدونه؟ مگه  دینبا ندمیشوهرم مرد ا یقبول، ول گمیم
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جز خواهر و  کنمیکه فکر نم یماهور ،یممکنه؟ اونم ک

 بوده باشه!  شیزندگ یتو یمادرش دختر

 

و کالفه نفسش را  کندیدهانش را پر از باد م یعصب

 : کندیفوت م

 

 یقدر معتقد نیکه ا ییو بهش بگو، تو یبرو همه چ -

 خواستمیو م یکیروراست بود برو بگو ماهور من  دیبا

 یکرد یبعد که تو ازم خواستگار ن،یشد ا جشیکه نت

  و بگم. قتیروم نشد حق

 

 یوسط زندگ انیک یدرست وقت قته؟یحق نیمونا؟ ا -

کرد، نه قبلش نه بعدش،  یمن بود ماهور خواستگار

اون  دادمیگند الکل م یکه بو ییاون روز کذا یحت

 نفهمه؟  شهیجمعمم کرد. مگه م
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 گهیم ایو بزار کف دستش،  قتیحق نیخب، ع یلیخ -

از  قبولت دارم، بهتر مینجوریهم گهیم ایبه سالمت، 

 دست گذاشتن که. یدست رو

 

 مثل تصور مونا راحت بود. زیهمه چ کاش

 

 ها بود: یسادگ نیبه هم زیکاش همه چ 

 

ماجراس؟ بخاطر نجات دادن  نیا یبعد عالقه کجا -

مرد که  هیو از دست ندادن  تیوضع نیخودم از ا

زبان زده بهش بگم بله و واسم مهمه نباشه  شیمردونگ

 ست؟یکه قلبم باهاش ن

  

 : کندیپر از خشم نگاهم م مونا
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که زد ترکوند و  وزیپف ی کهیبا اون مرت ه؟یقلبت با ک -

جلو،  یبار با قلبت رفت هیحالش و برد و تهش رفت؟ 

 نیا ،یعشق مال افسانه هاست مل ؟یشدیچ شد؟یچ

 !رهیگیبار با عقلت برو جلو، عالقه کم کم شکل م
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بغض سخت و دردناک، که داشت از  کیداشتم،  بغض

 : شکستیو نم ساختیتمام وجودم باران م

 

کنار  زارنیشکست قلبشون و م هیکه بعد از  ییآدما -

مونا،  شنیم یجلو، کم کم خال رنیو با عقلشون م
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 کیو پر از  ا،یاز رو یاز عشق، خال یاز حس، خال یخال

 زمخت!  یادیزمنطق 

 

 ق،یرف یتو االن فرصتِ با قلب جلو رفتن و ندار -

خوشبختت کنه  تونهیآمادست، اون م یماهور لقمه 

 ! یپس ذهنت خاک کن ییو جا انیفقط اگه ک

 

و پر از  ماندیدستش م یانگشتر تو یحوال ییجا نگاهم

 : زنمیبغض لب م

 

 جواب تلفنمو داد!  شیچند روز پ -

 

  ان؟یک -
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و مونا آرام تر  شنومیرا م یسته شدن در ورودب یصدا

 : دیگویم

 

 ماهانه؟  -

 

 بره مسجد.  رهیبابامه، اومده وضو بگ -

 

بهش زنگ  یچ ؟واسهیولت کرده و تو بهش زنگ زد -

 گفت بهت؟  یچ ؟یروان یزد

 

. دلشوره تمام دلم را دیکشیم ریام ت نهیس ی قفسه

زنده  یاتظاهر بر نیو ا شدمیداشتم آب م زد،یچنگ م

 ام کرده بود:  وانهیماندن د
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و جام  یزنگ زدم بگم چرا از عشق و عالقه گفت -

زنگ زدم  ؟یچ اهامیزنگ زدم بگم پس رو ،یگذاشت

تنها  یجیو گ یمست یتو یتونست یبگم چه جور

 ! یکه بر یو بر یریمو بگ یمو، دخترونگ ییدارا

 

  کا؟یگفت مل یچ -

 

 : زدیریهمزمان با جوابم م اشکم

 

بود، خوش  یبود، سرگرم یشوخ یگفت همه چ -

با هم بد بود مگه؟ گفت من هنوزم دوستت دارم  میبود

هستم. گفت  ،یاما نه واسه ازدواج ، واسه دوست

گفت و حس کردم  شه،یدکتر زنان حل م هیمشکلتم با 

 زنده زنده خاکم کردن مونا. 
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اون همه حرف و  یگفتی، م زیهمه چ یپست فطرت ب -

بگو تو که  ؟یامد و گل و کادو شد سرگرمرفت و 

قول  یبود نه ازدواج غلط کرد یهدفت دوست

 ! یو ازدواج داد یخواستگار

 

 : گذارمیشانه اش م یو سرم را رو کشدیرا م دستم

 

زمان  کمیبزار  م،یکنیدرستش م ،ینکن مل هیگر -

 بگذره.
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درست  زیچ چیبود ه نیا قتیحق شد،ینم درست

طوفان  یاهایمن، نه رو ی. نه باور از دست رفته شدینم

 زده ام. 

 

و من مانده بودم و  سوخته بود میها یالیخوش خ تمام

 ! بیهراس آدمکشِ بدترک کیپوچ و  ی ندهیآ کی

 

خراب شد، حق با ماهان و بابام بود، من  یهمه چ -

تا گند  شدمیحبس م نجایهم دینبودم. با یچیه قیال

 نزنم. 

 

 یتو یدید یآدم کا،یمزخرفات و مل نیبس کن ا -

ماهان،  نیبابات، هم نیخطا نکنه؟ هم شیزندگ

 از خطا و گناه؟  یمعصومن و عار
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 یتمام عمر را با ترس زندگ شدی. نمکردمیدق م داشتم

از باور و  ی. و خالدیکرد. با عذاب وجدان نفس کش

 روزگار گذراند!  مان،یو ا عشق

 . کنمیرا پاک م میو اشکها شومیآغوشش جدا م از

 

مرد  شش،یچقدر بهت گفتم بهش اعتماد نکن، نرو پ -

و  ییاز تنها تونهیاگه عاشق باشه هم نم یجماعت حت

 دختر بگذره!  هی

 

کارو بکنه، حق نداشت بگه  نیحق نداشت باهام ا -

 عاشقم هستو.... 

 

 واریشدنش به د دهیبازشدن در و کوب یصدا دنیشن با

و مونا که مقابل در بود  پرمیمثل برق گرفته ها از جا م
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 نی. هشودیعمق ماجرا م یزودتر از من متوجه  یلیخ

 . میستیا یم مانیو هردو کشدیم یبلند

 

آدم پر از خشم و  کیبود. نه، ماهان هم نبود.  ماهان

ذره  کیان بود که هم ستادهیو نفرت مقابلمان ا نهیک

. الاقل حاال دمیدیرا هم در چشمانش نم یبرادر

پر بود از عالمت سوال، بهت،  شی. چشمهادمیدینم

 !یحت یخفگ ،یجیگ

 

 گفتیچشمها م نی. ادیلرز یتنم، قلبم، وجودم، م تمام

 نیهم یحوال یی. و من، جادهیرا شن مانیتمام حرفها

 . کردمیخودم را دفن شده حساب م دیخانه، با

 

 : دیلرز یم تینها یب میصدا م،یصدا
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 ماهان؟  یزنیچرا در نم شده؟یچ -

 

 حیتوض یزنده ماندن،برا یبرا کردمیتالشم را م داشتم

 خبر نمردن!  یب یدادن، برا

 

از من کمتر  یلیخ شیمونا لرزش صدا د،یآ یم جلو

 است: 

 

 ماهان خان؟  شدهیچ -

 

ام دق  نهیس یو نفس من همان جا تو دیآ یم جلوتر

. مرا زندیام را چنگ م قهیو  بردی. دست جلو مکندیم

 : کشدیم یخفه ا غیو مونا ج کشدیسمت خودش م

 

 ؟یدار کارشینکن ماهان چ -
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 من در حال آب شدن است:  یو ته مانده  زندیم داد

 

 .رونیتو خفه شو، گمشو ب -
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 یعالم ترِس ب کیبا  زد،یم دیبا ترد زد،یکند م بمقل

انگار  یجهنم داغ بود. کس کی شی. چشمهازدیپدر م

. مردمک دیکشیو آتش زبانه م کردیم ادیرا ز زمشیه

نام و نشان  یهمان جهنم ب یلرزانم رو یها

 : ماندیم شیچشمها
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 خب؟  شدهیماهان؟ چ یزنیچرا حرف نم -

 

بهت  دیبا یا یکه مدع یهست ییتو از اون جونورا -

به همه  یزنیادعات گوه م نیاعتماد داشت، و پشت ا

 ! شدهیچ یگیتازه م شهیگندات رو م یوقت ی، حت یچ

 

 . دادیلرزش بدموقع امان م نیا کاش

 

 زدم مگه؟  یمن چه گند -

 

و  کندیگردنش ورم م یکه رگ ها زندیداد م یجور

 . زندیم رونیب

 

شرِف  یب دمیو شن اتیگوه کار یدر همه  نیپشت ا -

 آبرو! یب
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لحظه ها بود. و  یاز بعض یدرست فیتعر یمطلق یاهیس

 یکیتار کیمطلق بود.  یاهیس کیشوم  ینقطه  نیا

 نور.  یروزنه  یبرا دیام یمحض بدون ذره ا

 

 . دمیم حیتوض -

 

 یپر از هزار حس مزخرف، و طور ،یعصب خندد،یم

 لهیم به متخت ِ پشت سرم، که کمر یرو کندیپرتم م

و انگار دلم از درد کنده  خوردیتخت م نییپا یآهن ی

 : زندی. مونا داد مشودیم

 

پشت لبات سبز  کمیچرا  ؟یدیو شن یچه خبرته؟ چ -

به زدن و داد و  یو مرد یمردشد یشده فکر کرد

 هوارِ!؟ 
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توان درست نفس  یو من از درد حت رودیمونا م سمت

 هم ندارم.  دنیکش

 

سرت  ییبال ای رونیب یریم یشین گم ماال نیهم ای -

 ! یآدرس خونتونم گم کن ارمیم

 

 ،یستین یتو هم کاره ا ،یبکن یتونینم یغلط چیه -

 و دخترش!  دونهیاون م ادیب یحاج رونیبرو ب

 

 یبا تمام درد و ب شودیزدن مونا بلند م یکه برا دستش

 : زنمیام داد م یحال

 

 ماهان توروخدا.  -
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با همان خشم و نفرتش نگاهم  و گرددیبرم سمتم

 : کندیم

 

 تمی، اذ دیدیم ریگ د،یبهم اعتماد ندار یگفته بود -

 لهیپ یخودیو شما ب کنمینم یمن کار د،یکنیم

  ادته؟ی د،یکنیم

 

 من فقط...  -

 

صورتم خورد که حس کردم لبم  یدستش تو یجور

 یاما او ب کشدیاش را م قهیو  زندیم غیپاره شد. مونا ج

دوم را هم  یو ضربه ا دهدینا را به عقب هل متوجه مو

 : زندیم
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همه  ؟یمست کرد ؟یباهاش خلوت کرد یتو رفت -

بود؟  ادیباز روت ز نایا یو با همه  یاز دست داد تمیچ

 کثافت؟ یکارارو کن نیا یوقت کرد یتو کِ
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به سر و  شیمشت ها زد،یم دیپرسیکه م یهر سوال با

 و من فکر  خوردیصورت و تنم م

به اصطالح  نیا یدست و پا ریز نجایحتما هم کردمیم

مونا زورش به ماهان  فهممی. مکنمیبرادر جان م

دفاع  یبرا یو من جان زندیم رونیب هیو با گر رسدینم

کردن از خودم ندارم. فقط منتظرم حاج صادق مودت 

 تمام شود.  زیو بفهمد و تمام. همه چهم برسد 
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تو  یگیبا طرف م یدار یسر و سر هی گمیبهت م -

 . یتو خل یگیم ،یضیمر

 

جان  گریبفهمد من د نکهیو بدون ا زدینفس م نفس

ناله  زدم،یو من فقط داد م زدیندارم پشت هم م

 : دیگویچه م قایدق دمیفهمی. و نمکردمیم

 

نبود دلم  ادیقدر روت ز نیشرف ا ید آخه ب -

 . سوختینم

 

من  انیپا نجای. اکنمیدهانم حس م یخون را تو یشور

ها را  نیهم یزندگ ن؟یمودت؟ هم کایمل انیبود؟ پا

مرده  انیمن؟ من که قبل ترها توسط ک یداشت برا
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آدم را  کیمگر  رد؟یمیآدم چند بار م کیبودم. مگر 

 ! کشند؟یچند بار م

 

به روح مامان زندت  زارم،یبه واهلل زندت نم کایمل -

 یادا یبهم، ه یروان یچقدر گفتم و گفت زارم،ینم

 ؟یدیخند شمیچقدر گفتم و به ر ؟یمظلومارو دراورد

و تهش سر از الکل و رابطه  میکرد یریهمه سختگ نیا

  ؟یو رو دست خوردن در اورد

 

از زدن؟  شدی. فقط چرا خسته نمدانمیداشت؟ نم حق

 غیاز درد ج کوبدیکمرم م با پا که به مردم؟یچرا من نم

 شینفس نفس زدن ها انیم شنومیو م کشمیم یبلند

 :کندیم هیگر
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گفتم حواسم بهت هست، گفتم سر از کارت در  -

 که؟ ادتهی ،یخدا کنه تو راست بگ ارم،گفتمیم

 

ام  یزندگ یلحظه تمام روزها نیا یبود. حاال و تو ادمی

دِ پر از و با خو شدیرد م میچشمها یاز جلو لمیمثل ف

از ته دل، فارغ  لمیف نیا یمن کجا کردمیدردم فکر م

 یها، برچسب ب یها، هراس ها، امر و نه تیاز محدود

. ذوق کردم، و دمیبودن ها، بلند و از ته دل خند ایح

 دارد!  انیجر میدر رگ ها یختحس کردم خوشب

 

 ماهان، ولم کن کثافت!  رمیمیدارم م -

 

، از زور درد، از ناخوداگاه گفتم یرا هم از ناچار نیهم

 ذهنم آمد و او محکمتر زد.
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 *** 

بود که شارژ تلفن  نیصحبت کردن با مه مشغول

 همراهش تمام شد و خاموش شد. 

روزها کمتر از  نیمشغول قران خواندن بود و ا یب یب

خودش را هم دچار  یفراموش دی. شازدیسابق حرف م

 هراس کرده بود. 

 

  ن؟یخوب بود مه -

 

 . ارمیب نیآره سالم رسوند، من برم شارژمو از ماش -
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رنگش  دیسف یرکاب یرا رو راهنشیو پ شودیم بلند

درد  بنددیرا م شیهمان طور که دکمه ها پوشد،یم

. امروز خوب نبود. دلشوره چدیپیاش م نهیس یتو یبد

اما، امروز  ینگران روزبه بود و دلتنگ ماه داشت. یبد

 .دادیها عذابش م نیفراتر از ا یزیچ

 

 بابات چطوره مادر؟  -

 

 : بنددیرا هم م راهنشیپ یدکمه  نیاخر

 

منم دعا  ،یب یروز بدتر، دعاش کن ب هیروز بهتره  هی -

 کن. 

 

 ششون،یبرگرد تهران پ یخوایم ،یقرار یامروز ب -

 هم برو.  یسرخاک ماه
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 شناختش.  یخوب م یلیماه خ یب ی. بزندیم لبخند

 

 . رمیفردا م -

 

 یصدا رسدیکه م اطیو به ح زندیم رونیخانه ب از

درهم  ی. با اخمهاشنودیرا از کوچه م یا بهیغر

 رسدیو به کوچه که م کندیم شتریسرعتش را ب

از  سیبرهنه و صورت خ یکه با پاها ندیبیرا م یدختر

و خلوت سرگردان کمک  یخال یکوچه  یاشک تو

 .خواستیم

ته قلبش باعث شد جلو  یاما دلشوره  شناختشینم 

 برود: 

 

 خانوم؟  -
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ماهور با  دنیبا د گردد،یبرم شیصدا دنیبا شن مونا

 : پرسدینفس م یو ب رودیو ترس جلو م دیترد

 

  ؟یشما ماهور -

 

  شده؟یچ -

 

 نایا سوزه؟ینم چکسیدلش واسه ه چکسیه نجایا -

 مُرد خب! کایهستن؟ مل ییها هیهمسا چه جور

  

با  یاخرش انگار کس یو با جمله  شکندیم بغضش

شوکه و دلواپس  زند،یماهور م ی قهیمشت به شق

 : کندینگاهش م
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 شما؟  یگیم یچ -

 

 هی. هق هق گرکشدیو م ردیگیرا م شیهوا بازو یب مونا

و  شودیم دهیبود. ماهور همراهش کش دهیامانش را بر

 : رسدپیم یعاص

 

  شده؟یچ کایکجا؟ مل -

 

داد زدم  یبه قصد کشت،هر چ زنش،یماهان داره م -

گفتن به  دن،یبودن که ترس رمردیپ هیچند تا خانوم و 

 .ایتندتر ب ا،یتوروخدا ب ست،یخونه ن میما چه،حاج
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بود سوخت.  شیاهایو رو کایمل گاهیکه جا قلبش،آنجا

چرا تمام وجودش  زد؟یرا م کایماهان داشت مل

و با  کشدیم رونیرا از دست مونا ب شیسوخت؟ بازو

. تا دودیحاج صادق مودت م یتمام توانش سمت خانه 

. تا برسد هزار بار هزار جور فکر ناجور ردیمیبرسد م

افتد. تا برسد  یم بشو به جان مغز و قل شودیخوره م

 دودیهمراهش م هی. مونا با گرکشدیهزار بار ماهان را م

با همان حال بد و نفس  رسدیخانه شان که م اطی. به ح

 : دودینفس زنان سمت در م

 

  زنه؟یدعواشون شده؟چرا م -

 

پر از درد  غیج یکه صدا دیبگو یزیچ خواهدیم مونا

 : دیگویبا ترس م برد،یجان را از تنش م کایمل
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 رضا.  اامامی -

 

به اتاق برسد  نکهیو قبل از ا دودیخانه م سمت

 : دیگویم

 

 ماهان؟ ماهان ماهورم.  -

 

. ستدیا یهمان چارچوب در م یتو رسدیاتاق که م به

 ریکشتنش را داشت. تصو ییمقابلش توانا ریتصو

 ریربط به تصو یمقابلش ب ریمقابلش آشنا بود. تصو

جان،  یب پر از خون بود. و کایمل یاش نبود. لبها یماه

افتاده  رونیب یاش، مثل ماه یمثل مرده ها، مثل ماه

. ماهان داد کندیو جان م دتخت افتاده بو یاز آب رو

حضورش هم  ی. همچنان متوجه زدیو همچنان م زدیم
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و ماهان که مجدد  دیگویم ییخدا ایلب  رینشده بود، ز

هوا  یو دستش را تو رودیجلو م رودیدستش باال م

 : ردیگیم

 

 تو؟ زده به سرت؟  یکنیم یدار کاریچ -

 

. ردیگیسرش را م ریو ز رودیم کایسمت مل هیبا گر مونا

 رونیماهان با نفرت و خشم دستش را از دست ماهور ب

 : ردیگیم شیمشتها یاش را تو قهیو  کشدیم

 

 ،یخودت اومد یکه با پا ادهیخوبه، اون قدر روت ز -

  ز؟یهمه چ یآره ب ؟یدفاعم کن یاومد

 

 نالد:  یبا درد م کای. ملکندیفقط نگاه م هشوک

 ما...هان...  -
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واسه ما با  ینذاشت ثتیتو الل شو،تو خفه شو که ح -

 !یبچه قرت نیا

 

باز سمتش حمله کند که ماهور محکمتر  خواهدیم

اوضاع  نیو با ا سوختی. تمام وجودش مداردینگهش م

وسط  نیا ییزهایچ کیبرود.  کایسمت مل توانستینم

 ت نبود. درس

 

که مردا با دستاشون حرف  یاگه مَرد ؟یتو مَرد -

 ! یآدمِ حساب زننینم

 

و  داردیبرم نیزم یو جعبه را از رو شودیخم م ماهان

 : کندیماهور پرت م ی نهیس یتو
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 نه؟ تولدت مبارک هان؟  یدیتو خر نویا -

 

صورتش  یو دستش را جلو بنددیدرد چشم م با

 صورتش نخورد:  یعطر تو ی شهیتا ش ردیگیم

 

خواهرتو ناکار  یکادو زد نیبه خاطر ا -

سرش  یینگاه کن چه بال ،یمرد حساب ؟خواهرتهیکرد

 .یاورد
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 یتو رشیحاال تن خرد و خم گردد،یبرم کایمل سمت

ر از قشنگش پ شهیسرخ و هم یآغوش مونا بود و لبها
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که از شدت درد سخت  یی. و چشمهازخم و خون بود

 : شودی. سمتش خم مشدیباز م

 

 حالتون...  مارستان،یب میبر دیبا -

 

 واریو به د شودیم دهیهم تنش توسط ماهان کش باز

 : خوردیپشت سرش م

 

و گورتون و گم  یکنیامروز و فردا عقدش م نیهم -

 ! دیکنیم

 

زلزله  یل آدمهابود؟ شک داشت! مث دهیشن درست

بودند و  دهیکش رونیآوارها ب ریزده انگار تنش را از ز

 خبر بود!  یها ب یهنوز از عمق فاجعه و خراب
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  ؟یچ -

 

و  گرددیبرم دیگویکه م یآرام یسمت مونا و وا نگاهش

. با بغض، با التماس، با کندیکه فقط نگاهش م ییکایمل

  پر از گناه: یترس، با خجالت، با تمام حس ها

 

من  یو ه ادیدختره م یه رزنیپ هی یبه بهونه  یگفت -

 گمیو دست اخرم م برمیحالشو م یو ه زنمیمخش و م

 نه؟  یهر

 

 شودیماهور که گشاد م یجیپر از بهت و گ یچشمها

 : دهدیماهان ادامه م

 

اون قدر بزنمت که خون  نجا،یحاال، هم نیهم تونمیم -

ل و شعورت نه، اما عق شترهیسنت از من ب ،یاریباال ب
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، بابام مثل نمک نشناس میما نمک همو خورده بود

 یچشماش به تو اعتماد داشت، اون روز که جلو

محل کارش به بهانه  شیبرد یچشمامون سوارش کرد

 ! رتونهتو س یچ دمیفهمیم دیبا یعکاس ی

 

بره  دیخواهرت با ،یگیم یچ فهممیماهان من نم -

 ....   مارستانیب

 

از درد خم  خوردیدلش م ین که تومحکم ماها مشت

  نالد؛یم هیبا گر کای. ملبنددیو چشم م شودیم

 

 بزار بره من...  ،ینزن ماهان، نزن روان -

 

 : ردیگیو از درد لبش را گاز م ستدیا یصاف م ماهور
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 تونمیاالن نم یزدن و همه بلدن ماهان، فکر کرد -

 نیو ا یتن اون دختر گذاشت یکه رو ییکتکا یجا

 گهیهم بزنم که د یمنم بزنم؟ جور یکه زد یمشت

بزار حرمتا بمونه، بزار حرف  ه؟یبه چ یچ یبگ ینتون

که دلت اومده با خواهرات  شدهیچ نمیبزار بب م،یبزن

 . یکارو بکن نیا

 

 : گرددیسمت مونا برم نگاهش

 

  د؟یدار نیماش -

 

 دارم.  -

 

 ...مارسیب میبر دیبا ن،یماش یبرن تو دیکمک کن -
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و چشم  شودیدست ماهان م ریاش اس قهیهم  باز

 : بنددیم

 

 تیریمد نجارویشما ا ستیبچه خوشگل، الزم ن نیبب -

و جمع کن تا مثل سگ  یکه خودت زد یتو گند ،یکن

 . رونیننداختمت ب

 

 :دیگویم یبلند یو خسته با صدا یعاص ماهور

  

زدم خودم خبر ندارم؟ حرف بزن، چرا  یمن چه گند -

 خواهرتو به قصد کشت؟ یزد
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. نکند ماهور کشدیپر از شک عقب م یلحظه ا ماهان

 امکان نداشت!  ست؟یفاجعه ن نیآن آدم نامرد ا

 

 نه؟  ای یگفت ؟باتوامیدوسش دار یبهش گفت -

 

 : کندینگاهش م نیمردد و خشمگ ماهور

 

 ت داشتن جرمه؟ مگه دوس -

 

و  شکندیگفتن مونا م یوا یهمراه با ا کایتلخ مل بغض

 : رودیبار مطمئن تر جلو م نیماهان ا

 

جرمه، مشروب دادن به دختر مردم  یارتباط پنهون -

 یجرمه، به اسم همون عشق باهاش رابطه داشتن و ب
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آبرو کردنش جرمه، قول ازدواج دادن و جا زدن جرمه، 

و  یبازم بگم؟من همه چ ای، بسه اغفال کردنش جرمه

و  یرابطه داشت کایمدت و با مل هیکه  دمیشن دم،یشن

بار نرفت زبون  ریو ز دمشک کرده بو ،یحاال جا زد

 نفهم!

 

به جا مانده  یهمان خرابه ها یکم کم داشت تو انگار

 . دیفهمیم د،یدیم زد،یبعد از زلزله قدم م

 

آن حال  ،یی. آن روز کذاشدیداشت روشن م زیچ همه

تند الکل، از تجربه  یآن بو ده،یپر یبد، آن رنگ و رو

اتفاق و  کیبارها نبود. او آن روز از  نیکردن اول

از آن مرد  ینشان چیشکست برگشته بود. و حاال ه

 نبود جز، خودِ نابودش! 
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 شدیگران تمام م گردد،یبرم کایسمت مل نگاهش

 : یو نمک نشناس یحجم از نامرد نیا رشیپذ

 

 کارارو کردم؟  نیماهان؟ من ا گهیم یچ -

 

نه و او را خالص  گفتیاگر م کند،ینگاهش م کایمل

دلخراش. چون  یادیمرگ ز کیو  ماندیاو م کردیم

مرد  شدیم داینبود و اگر هم پ انیاز ک یاثر چیه

 او نبود!  یزندگ

 

 من ... داشتم با مونا -

 ن. ... م..ماهادیش...شن ی...زدم...اتفاقیحرف ...م 

 

 نی. اکندینگاهش م یجیپر از بهت و گ یچشمها با

 فاجعه را گردنش انداخت و تمام!؟  نیتمام ا یعنی

@shahregoftegoo



 

را از پشت سر  یو نفس زدن کس دنیدو یصدا

اش  دهیپر یحاج صادق و رنگ و رو دنیو با د شنودیم

 نیحس ای کایمل دنی. حاج صادق با دکشدیعقب م

 : گرددیبرم و سمت ماهان و ماهور دیگویم یبلند

 

ماهان؟حاج عباس تا  شدهیچ کایچه خبره؟ مل -

 گم؟یدنبال من اومده بود. چه خبره م یمسجد و عطار
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 یبود، شوکه بود، هنوز هم نگران دختر جیهم گ هنوز

 ختهیمرتبش حاال بهم ر شهیهم یها یبود که چتر
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بود و پر از بغض نگاهش  ختهیاش ر یشانیپ یرو

. مقابل نگاه حاج صادق مودت فقط عقب کردیم

تا بتواند  دهدیم هیپشت سرش تک واریو به د کشدیم

 ! وانفسا نیبفهمد چه خبر شده در ا یفقط کم ،یکم

 

 : رودیجلو م نیو خشمگ یهمان قدر شاک ماهان

 

 نینگفتم ا درسته؟ نگفتم بابا؟ گمیم ینگفتم هر چ -

که با  هییخبرا هینگفتم  زنه؟یدخترت مشکوک م

نگفتم  زنه؟یمارو دور م یه یو سختران ییمظلوم نما

 یبا هر نسبت یپست ینداره وقت بهیو غر هیپسرِ همسا

 ؟یزیهمه چ یب ،ینمک نشناس ،یپست
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. توان حرف زدن شودیماهور با درد بسته م یچشمها

ش مسبب از دست نداشت، و ممکن دفاع کردن از خود

 مقابلش شود!  یرفتن دختر زخم

 

 : زندیداد م یصادق عصب حاج

 

  ش؟یماهان؟ تو زد شدهیچ گمیدارم بهت م -

 

که مثل چشمات بهش  یاقا پسر نیدخترت با ا -

 هیوقته، تا آخره  یلیرو هم، خ ختهیر یاعتماد داشت

 رفتن!  میپنهون یرابطه 

 

مشخص  زیهمه چ افتد. یم نییماهور پر از درد پا سر

 یزندگ یکه حتما و قطعا تو یبود. ماهان او را با مرد

 خواهرش بوده اشتباه گرفته بود! 
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 رتشی. او هم مات بود. غرودیم کایصادق سمت مل حاج

 : ییابرو یب نیاز ا سوختی. قلبش مکردیدرد م

 

 ماهان؟  گهیم یچ -

 

 بدم.  حیبابا، بزار من ... نفسم که اومد باال...تو...توض -

 

 اورد:  یحاج صادق نگاه ماهور را باال م ادیفر یصدا

 

که  یآره؟ اون روز ؟یرابطه بود یتو با ماهور تو -

اون روزم از اول  ،یب یب یخونه  یحالت بد شده بود تو

توام  ؟بایچیو شرف منم ه ی؟آبرویبود نیا شیپ

 شرف!  یب یدختره 
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 : کندینگاهش م هیبا گر مونا

 

ببرمش  دیتورو قران بزار ست،یب نحالش خو یحاج -

 ! مارستانیب

 

. با تمام شدیکنده م شیحاج صادق داشت از جا قلب

آبرو که  یتن و صورتش اما، امان از واژه  یرو یزخمها

 داشته! تیارجح زیو همه جا به همه چ شهیهم

 

چرا مثل ادم  د؟یچرا نگفت ؟یپسره ا نیبا ا یاز ک -

 هان؟ ؟یخواستگار ومدین
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 : دهدیچواب م یبا همان لحن تند و عصب ماهان

 

و  یدل آقارو زدن، قصدشونم دوست گهیچون د -

عشق و حال بوده نه ازدواج.  چقدر گفتم بابا؟ چقدر 

خاله،  یبره خونه  نیپسره هست ا نیا یگفتم نزار وقت

داره نه روپاس که  یدرست یافظه که نه ح یخاله ا

 یکنترل کنه. در واقع بود و نبودش فرق نارویبتونه ا

 ریسخت نگ یو گفت فتمگ یاون خونه. ه ینداره تو

 یپدر و مادر بزرگ شده، گفت یپسره سر سفره  ی،گفت

 دیبا ر،یبگ لیتحو ا،یب ،یدار مانیا شیبه چشم پاک

ل کرد و من واسه مونا زار بزنه که پسره من و و نهیبش

 بشنوم. 
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 نیزم یپخش شده رو یتر با پا به جعبه  یعصب

 : زندیم

 

 تولدش!  یکادو نمیا -

 

 یاز همه ماهور. ماهور شتریمات و شوکه بودند. ب همه

 ت،یبه رسم انسان ،یکه به رسم عشق، به رسم مردانگ

معلوم نبود بتواند  کردی. سکوت نمکردیسکوت م دیبا

 کردیاگر ثابت م یند و حتاش را ثابت ک یگناه یب

 باشد.  کایدر انتظار مل یمعلوم نبود چه سرنوشت

 

 : پرسدیم کایرو به مل یصادق با حال بد و آشفته ا حاج

 

  گه؟یماهان راست م -
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 کند،یپر از بغض و حسرت و خجالت نگاهش م کایمل

تمام  نجایهم ینه زندگ گفتیاگر م بندد،یچشم م

 ! گرفتیرا از ماهور م یبله زندگ گفتیو اگر م شدیم

 

 : کشدیصادق هوار م حاج

 

  کا؟یماهان درسته مل یباتوام، حرفا -

 

 : کندیم جان

 

 بله.  -

 

و خم شدن کمر  ندیب یپر از بهت ماهور را م نگاه

. رودی. حاج صادق سمت ماهور مکندیپدرش را حس م

وجود ماهور در حال آب شدن بود.  یانگار تو یزیچ
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و  یپست ،ینمک نشناس ،ییآبرو یحجم از ب نیتحمل ا

و  دیبگو یزیچ کایرذالت، سخت بود و منتظر بود مل

 کیبود.  کتسا کایبرخالف تصور و انتظارش مل

 کرده بود.  شیسکوت تلخ که اشک را مهمان چشمها

 

 یآدم، برا کی ینابود ینفره، برا کیتنه،  کی یگاه

رحمانه  یب یادیز یبا قضاوت ها ،یزندگ کی ینابود

. و ماهان از همان میکشانیم یستیرا به ن زیه چهم

 چه کرد!  دیآدمها بود که نفهم

 

 : سوزاندیحاج صادق تا مغز استخوانش را م نگاه

 

خانوم و خاله  نیمه یپسِر روزبه خان، شازده  -

  شکنه؟یو نمکدون م خورهینمک م ینطوریماهرخ، ا

 

@shahregoftegoo



جز دوست  ی. کاردیکشیخجالت م یزیاز چ دینبا

خترِ نابودِ مقابلش نکرده بود. اما حاال که تمام داشتن د

بود  دهیها را به جان خر ییآبرو یتهمت ها و ب نیا

خودش  یخجالت نکشد و آرام باشد. او با پا شدینم

 آمده بود.
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 من...  یحاج -

 

با  کایمل خوردیمصورتش  یحاج صادق که تو دست

. صورتش زندیم شخندیو ماهان ن کشدیم غیج هیگر

 قلب داغدارش!  یاما نه به اندازه  سوزدیم
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که  ی. پدرندیبیپر از آب حاج صادق را م یچشمها

احساساتش  یزیآبرور نیا انیو م نجایا کردیتالش م

 را سر ببرد: 

 

دختر، با  نیپسر؟ با ما؟ با خودت؟ با ا یکرد کاریچ -

جواب  نهیا ؟یرسم مردونگ نهیمون. ا یخانوادگ یروآب

 میساال چشم از ماهرخ برنداشت نیما؟ تموم ا یایخوب

ما؟  یجواب محبتا نهینکنه و ا تشیشماها اذ یکه دور

 تو!  هیشب یرتیغ یلعنت بر آدم ب یا

 

تولد،  یبود و نگاهش به همان کادو نییپا سرش

هم  یگناهوسط  نیآمد. و ا ینگاهش از شرم باال نم

 بود.  ایتناقض دن نیخنده دارتر نینداشت! ا
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  ؟یبهش قول و قرار ازدواج داد -

 

 دیکوب یو تلخ م سوختیدلش، آنجا که سخت م یتو

نداده بود اما  یقول و قرار کندیو فکر م زندیم شخندین

بود و دست  دهیچ ایوصال رو نیا یتا دلت بخواهد برا

که حاال  یا یمنفگفته بود نه! جواب  کایآخر هم مل

بوده که حاال او  یگریمرد د یایبه خاطر رو فهمدیم

 . دادیتاوانش را م دیبا

 

که حاال سرش را  کایمل نیغمگ یچشمها خیم نگاهش

مونا گذاشته بود و از درد و بغض و  یشانه  یرو

 یراه چیه کندیو فکر م ماندیخجالت رو به مرگ بود م

و گناه را به  یو بدبخت یهمه در به در نیکه ا ستین

 !ردیگردن نگ
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و با  رفتیراحت م یلیاگر دوستش نداشت خ دیشا 

گور پدر هر چه قرار است بشود اما،  گفتیخودش م

را دوست داشت هر چند حاال  کایبود مل نجایدرد ا

نگاه ها و  نیبار ا ریآن عشق دارد کم کم ز کردیحس م

 ! شودیگناه ها و تهمت ها کمرنگ م

 

 دادم!  -

 

و هق  شودیمونا پنهان م ی نهیس انیم کایلم سر

و بهت  تیاز مظلوم ،ی. از خجالت، از شرمندگزندیم

 اش:  یماهور، از مردانگ یچشمها

 

  ؟یچرا سر قولت نموند ؟یجا زد شد؟یبعد چ -
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شده  رورویز زیهمه چ هیچرا در صدم ثان گفت؟یم چه

 نیا یکجا قایخبرش دق یبود؟ او و روحِ از همه جا ب

 سر و ته بودند؟  یب یقصه 

 

 .میخوریفکر کردم به درد هم نم -

 

سمتش حمله  خواهدیم یبا گفتن تو غلط کرد ماهان

 : شودیکند که حاج صادق مانعش م

 

و  یرابطه رو با دختر من رفت هیمردک؟ تا ته  نیهم -

  خوره؟یبه دردت نم یتازه بعدش فکر کرد

 

 : زندیداد م ماهان
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هرزه  یهم مثل دخترا یملفکر کرده  گه،یاره د -

کس و کارن که عشق و حالشو بکنه و بره  یدورش ب

 . یبچه قرت یکور خوند یکه بره، ول

 

 :کندیتر نگاهش م یصادق جد حاج
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  دونن؟یخانوادت م -

 

 نه!  -
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بهم  شتریب اراکیحال و پر از تاسفش حال مل یب نه

. سوزدیمرد و عشق پاکش م نیا ی. دلش برازدیریم

آتش  شودیکه م ییها نیو توه رهایتحق یدلش برا

سخت از جا بلند شود و جلو برود و  خواهدی. مردیگیم

که کرده  یغلط یپا خواهدی. مدییرا بگو زیهمه چ

و نگهش  ردیگیمبماند اما مونا مچ دستش را محکم 

 : زندیوشش پچ مگ یآرام تو دارد،یم

 

توروبه امام  ن،یبش ؟یمل یدار یقصد خودکش -

 . نیبش نیحس

 

 گناه داره، مونا، اون فقط دوسم داشت!  -

 

 نیا انی. داشتند مترکاندیهق اش دل مونا را م هق

 . شدندیله م یرحم یهمه ب
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 یبزار تموم شه، بزار بگذره، مطمئنم م ش،یه -

 نیبه ا یونیو مد. تدیکن یبخشتت، بعد مثل آدم زندگ

دوسش نداشته  یتونیهم نم یاگه بخوا یآدم، حت

 ! یباش

 

و پر از ابهت حاج صادق ساکتشان  یجد یصدا

 : کندیم

 

 یبرا نجایا ایبرگرد تهران و با خانوادت ب -

 بعدم به سالمت!  ،یخواستگار

 

از حس  یهر چهارنفرشان به چشمها و صورت خال نگاه

پشت سرش  واریرا از د اش هیماهور مانده، ماهور تک

 : ردیگیم
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 چشم، با اجازه.  -

 

برود که نگاهش به نگاه  رونیاز اتاق ب خواهدیم

با  یحت د،یگوینم چی. هچسبدیم کایمل یشرمنده 

سکوت  کی یجا به بعِد ماجرا جا نیاز ا ش،یچشمها

 رنج ها.  یادامه  ینفس تازه برا کیبود و  یطوالن

 

  ارو؟ی یهو -

 

 یکجا چیوقت ه چی. هگرددین برمماها یصدا با

 نشده بود تیشخص یو ب ریحد تحق نیتا ا شیزندگ

 : 
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 شیو برد یو دستشو گرفت یهفته اومد نیتا اخر هم -

دنبال سوراخ  تیزندگ یوگرنه، واسه همه  چ،یکه ه

 موش بگرد! 

 

پر  ی نهی. رو به حاج صادق که سزندیبار تلخند م نیا

 : دیگویم زدیاز دردش را چنگ م

 

 .مارستانیبرن ب دیدخترتون با -

 

 : دهدیو هلش م زندیداد م یباز هم عصب ماهان

 

 روتو کم کن. رونیبرو گمشو ب ایب -

 

*** 
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 ️☹��ماهورم
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و او و ماند  دیماهان در را محکم کوب دیکوچه که رس به

 ! یبدحال ،یآشفتگ ،یانشیپر ایدن کیو 

 

. از که دوستش داشت یدست خورده بود. از دختر رو

نبود و حاال بنظرش چقدر  چکسیه هیکه شب یدختر

 اش بود! یبه ماه هیشب
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 یدختر دیفهمیرا خوب نشناخته بود. حاال م کایمل

هر چه که  ایامروز، به اجبار  شناختیکه م یمهربان

 رحم شده بود!  یب یادیبود، ز

 بیدست در ج یبهت و ناباور ایدن کی انیهم م نوزه

حاج صادق مودت مانده  یخانه  یدر بسته  ی رهیخ

بود؟ او  یدنیرس یچه طور گرید نیا کردیبود و فکر م

 یبا زور؟ با اجبار؟ با ناکام خواست؟یم نطوریرا ا کایمل

و  ییهمه دورو نیبا ا گر؟یمرد د یایبه رو دنیاز رس

و  نیو توه ریهمه تحق نیا اب ؟یرحم یدروغ و ب

 هرگز!  ؟یفروپاش

 

 کندیپس ذهنش فکر م یی. عقب تر. و جارودیم عقب

 یدر زندگ یگریوقت از وجود مرد د چیه کایچرا مل

 شیها یاو با تمام دلبستگ یاش نگفت وقت
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کرد و از عالقه اش گفت و او دست آخر  یخواستگار

 ود؟ نبود چه ب بی. اسمش اگر فرکندیگفته بود فکر م

 

افتد و نگاه چند زنِ  یراه م یب یب یخانه  سمت

گوش هم پچ پچ  یتو شیرا که با تماشا هیهمسا

 .کندیرا رد م کردندیم

 

و در  گذاردیم اطیپا به ح رسدیکه م یب یب یخانه  به

و کمرش  ندینش ی. مشدیهمانجا آوار م بنددیرا که م

 ی نهیو نفسش را از س بنددی. چشم مخوردیبه در م

 کردی. چه شده بود؟ چرا فکر مدهدیم رونیدناکش بدر

 بود خواب بود و کابوس و وهم؟!  دهیهر چه که د

 

نگران نکند از جا  نیاز ا شتریرا ب یب یب نکهیا یبرا

. به خانه که رودیو سمت ساختمان م شودیبلند م
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و  گذاردیم زیم یدلنگران تلفن را رو یب یب رسدیم

 : کندینگاهش م

 

که جواب  زنمیزنگم م یجان؟ هر چمادر ییکجا -

 . یدینم

 

 : ندینش یو کنارش م زندیلبخند م خسته

 

 گفتم که خاموشه دردت به جونم.  -

 

  ؟یدنبال ماه یخدا نکنه مادر، رفت -

 

 یشانیو پ شودیخم م بندد،یاز درد چشم م پر

 : گذاردیم یب یب یزانو یدردناکش را رو
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  ؟یداروهاتو و خورد -

 

 ماهور؟!  -

 

عذاب  یها یاورد و ماهرخ، با تمام فراموش یباال م سر

 : کندیاورش نگاهش م

 

 مادر؟! یستیخوب ن ده،یرنگت پر -
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*** 
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 یو راه نجات زدمیجهنم داغ دست و پا م کی انیم

 نبود. هرگز نبود. 

 

خانواده  کی یمفهموم آبروو  یکه معن یدختر یبرا

اش  یرابطه و از دست دادن دخترانگ کیبود و حاال، با 

وجود نداشت جز  یراه نجات گریبود د ختهیآن آبرو ر

 رفتن و مردن! 

که خواهرانه  ییسرم مانده و مونا یبه قطره ها نگاهم

و  زندیگوشم حرف م خیکرده ام را گرفته و ب خیدست 

 : زدیریاشک م

 

  کا؟یمل -

 

معرفتم را نجات داده بودم  یرا، خوِد نامرد و ب خودم

  ؟یمتیاما به چه ق
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 ماهور فقط دوستم داشت.  -

 

بس  د،یرسیمبه گوش قیچاه عم کیانگار از ته  میصدا

 یداشت، بس که دردِ  ب ادیکه بغض داشت، بس که فر

 درمانِ خانمان سوز داشت: 

 

 یچکه همه  یدیبسه، د ،یمل یکشیخودتو م یدار -

و دوخت اونم  دیاتفاق افتاد. ماهان خودش بر کدفعهی

 قبول نکنه. تونستیتنش کرد. م

 

 دیبا ؟یفهمی. میریبم دیات با یاز زندگ ییروزها کی

 شتریرا ب تیپر از رنج از زندگ یروزها ی! اما گاهیریبم

نفس  شهیببشتر از هم ،یکنیحس م شهیاز هم

ه دردها آن قدر ک ،یفهمیم شهیاز هم شتریب ،یکشیم
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. یاما مرد یو دست آخر هست کنندیخوب دوره ات م

 ینیب ی. میمرد ماا یفهمی. میاما مرد یکشینفس م

 ! یاما ... دفن شده ا

 

 چرا قبول کرد؟  -

 

از حسرت گفتم، پر از بغض و درد و التماس. صورتم،  پر

 یرابطه  کی. چرا سوختیو م کردیتمام صورتم درد م

 کیاز سر  یود اما کتک کارب یزیجرم و ابرور یپنهان

 !؟ شدیمنحوس جرم حساب نم یادیز ِرتیغ

 

 . دیفهم نویا ،اونمیمل کشتنتیم کردیقبول نم -

 

 : ردیگیچشمم آتش م یو زخم پا کندیرا پاک م اشکم
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 بخدا.  یشیتلف م یبسه، واسه امروزت بسه، دار -

 

چشماش نگاه  یتو یشب خواستگار یمن چه جور -

و روزبه خان نگاه  نیمه یچشما یتو یکنم؟ چه جور

 اون اگه بفهمه...  ،یب یماه مونا، آخ ب یب یکنم؟ ب

 

حرف نزن  کشتت،یزودتر م یاز دردا که حرف بزن -

بهش فکر نکن، بزار روزا خودشون برسن و رد  ،یمل

که اگه از االن اگه  یتوراه دار یادیز یشن، روزا

 .یرسیبه اون روزا نم یبهشون فکر کن
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من  کردم،یدق م مردم،یکه م زدمیدردها حرف نم از

و از  دهینرس یاز خودم، از روزها نده،ی. از آدمیترسیم

 ! یهمه مهمتر از ماهور مهدو

 

  ؟یخوریم وهیآبم -

 

 یلی. از ماهان... خشتریب انیبودم. از ک زاریخودم ب از

 ! شتریب

 

 سقف؟  هی ریباهاش برم ز یچه جور -

 

ببخشتت، فقط  هیاون دوستت داره، فقط کاف کایمل -

 تو هم...  هیکاف

 

@shahregoftegoo



و پر از بغض نگاهش  چرخانمیدردناکم را م گردن

 : کنمیم

 

من مگه آبرو گذاشتم واسش؟  ؟یببخشه؟ چه جور -

موند براش؟ مگه اون روز که ازم  تیمگه شخص

من... من مثل  ان؟یزدم از ک یکرد حرف یخواستگار

فکر  شنهادتونیاحمق نگاش کردم و گفتم به پ یآدما

 ...... آخکنمیم

  

و مونا دلنگران اشکش  رمیگیدرد کمر لبم را گاز م از

 : زدیریم

 

حتما از عذاب وجدان  یریدردا و زخما نم نیاگه از ا -

 خواستیاون خودش دلش م ،ی. بس کن ملیکنیدق م
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تو و  یعالقه  مونهیکنه، خب شد، مباهات ازدواج 

 . خوادیاون که... زمان م یآبرو

 

دوست  یبهش بگم چون من و از مرگ نجات داد -

 دارم؟ 

 

 یو پرستار نگاه میشویورود پرستار هر دو ساکت م با

 : دیگویاندازد، دلسوزانه م یصورتم م تیبه وضع

 

خالص  ریطالق بگ شنا،یمردا واسه آدم شوهر نم نیا -

  .یش

 

و او سوزن سرم را از  زنمیم یاز درد لبخند کمرنگ پر

 . رودیو م زندیدستم م ی. چسب را روکندیدستم جدا م
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. درد تا مغز استخوانم مینینش یو با کمک مونا م سخت

را بپوشم.  میکفش ها کندیرا سوزانده بود. مونا کمک م

که زده بود و  یمنتظرمان بود و ماهان با گند رونیبابا ب

 که کرده بود شادمان خانه مانده بود. یکشف

 

 مونا؟!  -

 

 جونم؟  -

 

 : نمینش یتخت م ی لبه

 

 زنگ بزنم؟  هی یدیم تویگوش -

 

  ؟یمل یبه ک -
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 دم؟کاشیکشیاز آوردن اسمش هم خجالت م یحت چرا

 و تمام!  مردمیامروز م نیهم

 

 به ماهور. -
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 . کندیو نگاهم م دیآ یتعجب جلوتر م با

 

 یحال خوب یبهش؟ اون االن تو یبگ یاالن؟ چ -

 که...  گهیم یزیچ هی کدفعهی ،یمل ستین

 

 زنگ بزنم.  تونمیبده مونا برم خونه نم -
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. ردیگیو سمتم م کشدیم رونیب فشیرا از ک یگوش

 نیبا ا کنمیو تالش م رمیگیرا م یمردد و آشفته گوش

. اورمیهمه درد و غم و بهت شماره اش را بخاطر ب

 یو ب بیلرزش دست عج کیو با  زنمیشماره اش را م

را با دست لرزانم  ی. گوشکنمیسابقه تماس را برقرار م

را نوازش  میبازو نگران. مونا دلچسبانمیبه گوشم م

کنده  شیو دل من، آخ دل من، انگار دارد از جا کندیم

. بوق رمیگیلبم را گاز م خوردیق اول که م. بوشودیم

ام  نهیبوق سوم تمام س شود،یدوم دست آزادم مشت م

چقدر خسته  ش،یامان از صدا ش،ی. و صدادیکشیم ریت

 بود، چقدر پر از درد بود، چقدر خش داشت: 

 

 !؟ دییبفرما -
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 اهیس زی. همه چشودیباز و بسته م یمثل ماه میلبها

 ! زیبود. مطلقا همه چ

 

 الو؟  -

 

که... که  گردمیجمله م هیکلمه،  هیواژه،  هیدنبال  -

 بگم چقدر شرمندم. 

 

 نیترسناک که از ا یادیسکوت ز کی. کندیم سکوت

است. و من دلم  دیبع ندهیخوش صدا و گو یآقا

است  انیمن و ک انیانچه م یقبل از هر اتفاق خواهدیم

  را بداند

 

 ماهور؟  یآقا -
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 ! شنومیم -

 

 یسرما کی. کلمه بود کی نیهم یسرما تو چقدر

از زمستان هم  شی. سرما و برودت صدااستخوان سوز

 بود!  شتریب

 

به  خواستمیشه، نم ینجوریا خواستمیمن ... من نم -

 چیبخدا ه ستم،ین یهرزه ا ایبرسه، من دختر بد  نجایا

 ...انیوقت نبودم...من و ک

 

 دیبنده باو  ستیکه ن یهمون آدم انِ،یاسمش پس ک -

بخورم، فحش  یلیبشنوم، س نیشم، توه ریبجاش تحق

ابروشم و تهشم تازه بفهمم شما اون ادم و  یبخورم، ب

 . یداد حیبه من ترج
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 من فقط...  -

 

 حرفا بمونه واسه بعد، واسه امروز بسه واقعا.  ی هیبق -

 

. لعنت به من دیگویم یو مونا نچ کالفه ا زدیریم اشکم

 پوچ: یادیز یه هالحظ نیو تمام ا
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همه  دیشما با کنم،یحرفام و بزنم، خواهش م دیبزار -

 . دیو بدون یچ
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کنه؟ کدوم باور و آبرو  رییتغ یبشه؟ چ یبدونم که چ -

منم  دیدار ازیبرگرده؟ شما به استراحت ن تیو شخص

 به سکوت. 

 

من  یزندگ یبود که تو یپسر نیو آخر نیاول انیک -

 ... کردمینبود، فکر م یول هیآدم خوب کردمیاومد، فکر م

 

 : کندینفس کالفه اش ساکتم م یصدا

 

بت که  هی سازن،یبت م ییآدما هیاز  ییوقتا هیآدما  -

تمومه، و تو فقط دلت  یو نقصه، همه چ بیع یب

 کاینوم ملدستت برسه بهش. شما، شما خا خوادیم

بود که امروز... دستم بهش  یمن همون بت یمودت، برا

 شکست!  دهینرس
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 هیگر یصدا کنمیو جان م بندمیرا با درد م میچشمها

 ام را نشنود: 

 

چون با من، با قلبم، با عالقم، روراست  یشکست -

که از قلبم گفتم  یچون همون بار اول ی. شکستینبود

چون  ی. شکستتهیزندگ یتو گهیآدم د هی ینگفت

تا  یسکوت کرد ،یبخاطر خودت و جونت سکوت کرد

 یخانوم. من ول یشم. شما شکست بیمن کامال تخر

 خردشدم. 

 

 ... اص...اصال... گمیبگم... م خواستمیمن... من م -

 

 : ینفس یاز ب ه،یاز بغض، از گر امان
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 میری. بعدم میخواستگار امیهفته م نیمن اخر هم -

 ! یتقلب یِزندگ عمر هی یتهران برا

 

اما  رمیمن حاضرم بم ،یول دیحق دار دیبگ یهر چ -

 شما ... 

 

 . رهید یباز یهند یخانوم، برا رهید -

 

 "خانوم  " زدیم میصدا نهیتلخ و سرد و پر از ک چقدر

کند،  نینزد. منتظر بودم توه یمنتظر بودم داد بزند ول

 شهیبود که هم یکند اما ...آدم ریفحش بدهد، تحق

 بود!  ینیب شیپ رقابلیغ

 

 شب خوش خانوم مودت.  -
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از من باشد قطع  یمنتظر حرف نکهیرا بدون ا تماس

. ستمیا یو م رمیگیرا سمت مونا م ی. گوشکندیم

 : کندیکالفه نگاهم م

 

 رمیحاضرم بم یچ یعنیبگم؟  خواستمی، م یچ یعنی -

 یچ شد؟یچ یهمه خوب بود نیا ؟یشما فالن نش یول

پسره  نیکن، گند بزن. ا یر بد باش. نامردبا هی ؟یدید

کثافت  یکه پا یهم داره. پسر یارزش تحمل تلخ

 یزنده بمون نکهیفقط واسه ا مونهیم گهیخر د هی یکار

 . یو دوستت داره پس ارزش داره. از دستش نده مل

 

فقط  یکنیکنم؟ فکر م یزندگ زارهیم یکنیفکر م -

مونا؟  یچ کنه تیچند روز اول تلخه؟ سرده؟ اگه اذ

 من و ببره تهران.  خوادیم
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 بده لطفا! حیخانوادت ترج تیو به ازار و اذ تاشیاذ -
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شخم  یدلم را کس ی. تودلم جنگ بود. کودتا بود یتو

 انگار:  زدیم

 

 مونا.  ترسمیمن م -

 

 زندیو زل م ردیگیم شیاطرف صورتم را با دسته دو

 لرزان و پر از هراسم: یمردمک ها یتو

  

@shahregoftegoo



کارارو  نیاگه بدتر یمرد ترس نداره، حت نینترس، ا-

بد و بدتر  نیب یتو دار ،یهم در حقت کنه حق داره ول

اسون تر  یماهور مهدو ی. خونه یکنیبد و انتخاب م

 با من؟  یموافق ،یتا خونه حاج گذرهیم

 

 میگلو ریو تا ز خوردیسر م یهاگونه  یرو میاشکها

 : روندیم

 

 . دمیاز صداش فهم نویازم متنفرشده مونا، ا -

 

و دستم را  رساندیکه خودش را م رومیدر م سمت

 تا سقوط نکنم:  ردیگیم

 

@shahregoftegoo



اون  یعالقه  نکهیهم واسه ا ،یمل یتالش کن دیبا -

. اونم یخودت بهش عالقمندش نکهیبرگرده هم واسه ا

 انجام بده.  یکه کار مرگ بار تسین یآدم خطرناک

 

 : دهمیو حسرت جواب م یاز تلخ پر

 

 یآدما ، زخم زبونا و ب یتوجه یو ب یسرد یگاه -

 مرگبارِ مونا!  یزیاز هر چ شتریشون، ب یتفاوت

 

 یکه سمتم م نمیب یبابا را م میرسیکه م ابانیخ به

هر دو  ش،یچشمها یبا همان اخم و نفرت تو د،یآ

و رو به مونا  میرویکه گرفته م یا یسمت تاکس

 : دیگویم

 

@shahregoftegoo



شما، برو خونه خانوادت نگران  یدیزحمت کش -

 . شنیم

 

  ؟یحاج -

 

بغضش را  کندیو مونا تالش م کندیصادق نگاهش م بابا

 بخورد: 

 

تورو  ،یمن دخالت ول یو حرفا یاریشما صاحب اخت -

 . دیمراقبش باش کمیبه روح خانومتون 

 

 :دهدیمجواب  یاخم و عصب با

 

@shahregoftegoo



 یو اند ستیمراقب من نذاشته، بعد از ب یبرا ییجا -

 جهینت یاعتمادام ب حتامیمراقبتام، نص دمیسال فهم

 بوده. 

 

... یول ادیم شیاتفاقات پ نیا یهر کس یجوون یتو -

بچه تونم بابت کار  یکینره اون  ادتونیشما لطفا 

. ماهان حق نداشت دیکن خیقدر توب نیاشتباهش هم

 بزنه.  ینجوریو ا یمل

 

و با گفتن خداحافظ  بوسدیو صورتم را م دیآ یم جلو

 شودیدور م
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@shahregoftegoo



که خورده بود درد  ییتنم از شدت ضربه ها تمام

. و قلبم، سوختیاز شدت سردرد م می. چشمهاکردیم

 شیمه بود. دلم براتن، بدبخت تر از ه نیا انیقلبم م

 یحوال ییداده بود که جا ی. دل به دل مردسوختیم

گذاشت و رفت. با پا لگدمالش  شیجا شیها ینامرد

مرد  یدلدادگ هتوجه ب یو دست آخر ب کرد و رفت

 چیه یجواب منف نیکرد ا الیرد شد و رفت و خ گرید

 چون او حق انتخاب دارد!  کندینم رییوقت تغ

 

شهر و کشور  نیود که در اب یتلخ قتیچه حق و

دارند نه حق انتخاب! و  یحق زندگ ادیدخترها نه ز

بزرگ اولشان مصادف با نفس آخرشان  یاحتماال خطا

 یمرد ی. و من، اگر زنده بودم به خاطر مردانگشودیم

ام را چه طور  یبه بعد زندگ نجایاز ا دانستمیبود که نم

 !رمینگاهش کنم و نم

@shahregoftegoo



 

خانه تا برگشت  نیا یمن توطور که معلوم بود  نیا

حبس شده بودم. رسما  یماهور و مراسم خواستگار

من  یرا برا یشده بود. رسما زندگ لیدانشگاه هم تعط

 کرده بودند!  لیتعط

 

نبودم  لیدانستم دل یماه تنگ بود و م یب یب یبرا دلم

 . داندیرا نم

 

. کنمیو قفلش را باز م دارمیتلفن همراهم را برم سخت

نمانده بود. جز  یگوش نیا یتو انیمن و ک از یزیچ

 دانمیبود و نم یمخف یپوشه  کیچند عکس که در 

 چرا پاکش نکرده بودم!

 

@shahregoftegoo



 ی. براکنمیرا چک م دشیو بازد شومیتلگرام م وارد

ام. دلم  یروز زندگ نیبود. همان شوم تر روزید

نبود. حرف بزنم  یاز خودم دفاع کنم و دفاع خواستیم

 گفتنش نبود!  یاما، روبود  ادیو حرف ز

 

 ماهور؟!  یآقا -

 

. دلم مدام مثل کنمی. پاک مفرستمیو نم کنمیم پیتا

و من با درد تنها بغضم را قورت  کردیم زشیکوه ر

 . دادمیم

 

 ایاست  داریب دانستمیاز ده گذشته بود و نم ساعت

 نیو با آرام تر کنمیم کیرا به دهانم نزد یخواب. گوش

 : میگویبغض کشنده م کی ممکن همراه با یصدا

 

@shahregoftegoo



کنم،  یدارم ازتون عذرخواه ازیمن حرف دارم، من ن -

کنم، من دارم خفه  فیو تعر انیدارم کل جر ازین

به اجبار، چرا  یول یخواستگار دییای. اخر هفته مشمیم

چرا فحش  د؟یکنینم یچکاریچرا ه د؟یگینم یچیه

 ... د؟چریزنیچرا داد نم د؟یدینم

 

ام مثل بمب  نهیس انیو بغض م شکندیتلخم م بغض

و مجدد  فرستمیرا م سی. وشودیمنفجر م یساعت

 : میگویم

 

 هیحبسم،  نجایماهم، خوبه؟ من ا یب یدلتنگ ب -

بهش  تونمیبهش نگران من نشه. من نم دیبگ یزیچ

 تهران؟  دیزنگ بزنم. روشو ندارم. شما رفت

 

@shahregoftegoo



از استرس  ی. لحظه ازندیقلبم نم شودیکه م نیآنال

 .دهدیو او در سکوت حتما دارد گوش م بندمیمچشم 
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ام را به  هیو من تک شودیدادن م سیمشغول و نمیبیم

جا  میگوش ها یرا تو یو هنذفر دهمیتاج تخت م

را دوست  شیمن صدا ی. از کل ماهور مهدودهمیم

هم مثل سابق نبود. انگار  شیصداروزها،  نیداشتم و ا

 خی یه ،دیلرزیم یشکسته بود، ه شیصدا یتو یزیچ

 .بخواهد تجان نداشت، سرما اما تا دل زد،یم

 

و گوش  کنمیدانلودش م رسدیاش که م یصوت لیفا 

 : دهمیم

@shahregoftegoo



 

و نگاه کرد و سکوت  ستادیا شهیوقتا فقط م یگاه -

 ،یبزناگه داد  یجلو، حت رهیخودش م زیکرد. همه چ

 یتونیجلو و تو نم رهی. میبگ راهیبدو ب ،یزور بزن

دارم که شما  ازین زایچ یلی. منم به خیبد رشییتغ

خانوم.  به سکوت، به آرامش، به  یشیمانعش م یدار

هفته بزار من واسه خودم  نی! تا آخر همیخبر یب

 حیتوض نم،ینب امیباشم. هضم کنم. حرف نشنوم. پ

 لرزوندیدل من و م دیال شاصدا و بغض قب نینشنوم. ا

 یتونی. اگه نمزنهیفقط آرامشم و بهم م ،یحاال ول

 بالک و بزنم!  ی نهیمن گز یسکوت کن

 

. قلبم به تنم فرو رفت و سوزاند یتکه پاره ها تمام

 ! شتریهم ب دیرا ده بار گوش دادم شا سیو

 

@shahregoftegoo



 یایدن نیا ینفر تو کینفر، فقط  کی کا؟یمل ینیبیم

دوستت داشت که آن هم...  یمعن یزمخت و ب یادیز

 آخ... آخ... آخ! 

 

 :سمینویسخت م د،یلرزیم دستم

 

 . کنمیسکوت م -

 

 : رسدیم امشیتمام پ یرحم یب با

 

 کمیخانوم. واسه گرفتن آمار من هم  یکنیلطف م -

تا  نمینب امیپ گمیتنهاس.د یب یزوده اما من تهرانم. ب

 پنج شنبه. 

 

@shahregoftegoo



 دیبا ماهور بود. من با. حق شودیم نی. و آفالنیهم

.  شهی. تا همی. نه تا شب خواستگارکردمیسکوت م

رفته اش را پس  یو عالقه  یزندگ ،یحیتوض چیه

 ! دادینم

 

و  شومیوارد صفحه اش م نمیبیمونا را که م امیپ

 : خوانمیرا م امشیپ

 

 شهر؟  نیدختر ا نیمظلوم تر یبهتر -

 

 باهاش حرف زدم، محترمانه گفت خفه شم.  -

 

 . نمیبب ؟یدوباره حرف زد -

 

@shahregoftegoo



و بعد از چند  فرستمیم شیها را برا امیها و پ سیو

 : کندیم پیتا قهیدق

 

 شتریب یهر چ ،یدادن و مل حیول کن توض ؟یخل -

. گفتم اون جاخورده، شهیخراب م شتریب یبد حیتوض

 نایا یخورده و در کنار همه  بیرو دست خورده، فر

 ه. بزار بگذره.رفت تشیآبرو و اعتبار و شخص
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 : کنمیپاک م ختنیرا قبل از ر اشکم

 

 . خوادیم ایدلم در -

 

@shahregoftegoo



دردات و رد  کمیآرومشو،  کمینکن،  ا،یریمیم ،یمل -

 خانواده داره، بامعرفته، فقط...  ه،یکن، اون مرد محترم

 

 کمیخانواده دار و با معرفت  محترم و یفقط آدما -

 خفه شو!  گنیمودب تر م

 

. ردیگیو تماس م فرستدیم یعصبان کریاست نمیبیم

 . کنمیحوصله وصل م یتماس را ب

 

 یدیساکت شو شن دونهیکله خر،  یآخه دختره  -

 شیزندگ ارویخودت و بهت برخورده؟  یباخت ینجوریا

 خفه شو هم نگه؟  هی ده،یترک

 

 من فقط... -

 

@shahregoftegoo



تو فقط همون ماهور مهربون و مودب و عاشق و  -

من  ست،ین یاما فعال از اون ماهور خبر یخوایم

 ،یخودتو آماده کن دی. تو باستین یول یمتاسفم مل

 خب؟  ،ییو دعوا دادیهر حرف و داد و ب یآماده 

 

 را بشنود:  میپشت در صدا یداشتم باز کس دلشوره

 

  ؟یماه سر بزن یب یبه ب یریفردا م -

 

  ؟یحبس -

 

 : کشمیحوصله کمردردناکم را باال م یب

 

 آره، نگرانشم، تنهاست.  -

 

@shahregoftegoo



 بگم؟  یچ دیاگه از تو پرس -

 

درس و دانشگاشه، داره به ماهورم فکر  ریبگو درگ -

 . کنهیم

 

 : کندینفسش را فوت م نگران

 

 بخواب، امشب و بخواب جان مونا.  کمیباشه.  -

 

 . ادیمخوابم ن یآرامبخش خوردم ول -

 

  ان؟یآخر هفته م -

 

@shahregoftegoo



و حرف  ستادیبه همان نقطه از اتاقم که ماهور ا نگاهم

و از بابا و ماهان کتک خورد  دیشن نیو تهمت و توه

 : ردیگیم شهیاز هم شتریماند و دلم ب یم

 

 کنم!  کاریچشم و لبم چ یبا کبود دونمیآره، و من نم -

 

 ای ،یفتادا اطیح یبگو از پله ها شه،یحل م شیبا آرا -

 .گهید یکرد کیتصادف کوچ هی
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 *** 

@shahregoftegoo



 گذاردیرنگ م یسنگ قبر مشک ینرگس را رو یگلها

سنگ  یآب رو یبطر "یمهدو یماه"اسم  ی رهیو خ

 ! زدیریخاک گرفته م

 

سنگ سرد  یحروف حک شده رو یرا رو شیانگشتها

 : بنددیو چشم م دکشیم

 

 شهیهم ادمهی.شمیاومدم بهت بگم دارم داماد م -

 ! ادیبهت م یلیدومادشدن خ یگفتیم

 

و تالش  کندی. چشم باز مسوزدیقلبش م یحوال ییجا

 . ستدیکه قبول کرده با یزیچ یمَرد پا کیمثل  کندیم

 

 ! یکاش بود ؟یماه -

 

@shahregoftegoo



و بلند  دهدینمناکش را با انگشت فشار م یچشمها

 : زندیتوانش لب م یو قبل از رفتن با ته مانده  شودیم

 

 ! میواسه هممون دعا کن، گرفتار -

 

. ردیگیچشم م یماه یو باالخره از خانه  رودیم عقب

تلفن همراهش زنگ  ندینشیپشت فرمان که م

حاج صادق قبل از حرکت  یشماره  دنی. با دخوردیم

 : دهدیو محترم جواب م کندیرا صاف م شیکردن گلو

 

 . یسالم حاج -

 

 : زدیریبهم م شتریحاج صادق حالش را ب یصدا یسرد

 

 ! میسالم. فرداشب منتظرتون هست -

@shahregoftegoo



 

 : زندیم تلخند

 

اومده  شیحتما فقط، پدر و مادر من از اتفاقات پ -

 نفهمن.  یزیلطفا، خواهشا، چ ستن،یمطلع ن

 

چرا؟  ؟یگیبراشون نم یدیکه آب م یاز دسته گال -

 !؟ یکشیخجالت م

 

نزند. تا دختر  یتا حرف نامربوط کندیم سکوت

ماهرخ، دختر  ی زکردهیعز اس،ی یکوچه  یموچتر

 خوشش، زنده بماند!  یعکاس روزها

 

فقط  گم،یبهشون نم یزیبه حرمت خاله ماهرخ چ -

اداها زود  نیو ا یباهاشون هماهنگ کن بدون نامزد

@shahregoftegoo



منم زود  تون،یسرزندگ دیو بر دیکن یقراره عروس

 . کنمیم لیشو تکم هیزیجه

 

آبرو را  فروختند؟یم ای دادندیرا شوهر م کایمل داشتند

کجا و چطور معنا کرده بودند که به نبودن و رد کردن 

  دادند؟یتن م یقیدخترشان به هر طر

 

 حتما. -
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 هیبزرگ کن، آخرش  همه سال جون بکن، بچه نیا -

 و ...  ادیالقبا ب هیجوون 

 

@shahregoftegoo



و پس سرش را به  فهمدیحاج صادق را م یصدا بغض

 . نفسش گرفته بود: دهدیم هیتک یصندل یپشت

 

وقت  چیانگار ه دیبر یجور هیببرش،  یجور هی -

 ! دینبود

 

هم  یرا محکم رو شیو چشمها ردیگیرا گاز م لبش

به ظاهر  یخانواده  نیمودت، با ا کای. ملدهدیفشار م

کرده بود و  سکیو متعصب، چه طور ر دیو مق یمذهب

 ! دیفهمیتمامش را به باد داده بود نم

 

 یمن در حد رن،یپذیآدمارو با اشتباهاتشون م -

پدر و مادر  ،یول یکنم حاج حتیکه شمارو نص ستمین

با  ی. گناه اصلدر برابر بچه هاشون بخشندن شهیهم

@shahregoftegoo



دخترتون، با طرد  یول دینیبیوقت نم چیمنه، من و ه

 . شهیشدن از خانواده نابود م

 

 کیاز بچه ها هم با داشتن  یبعض دیبگو نتوانست

 ! شوندینابود م ریدرک و سختگ یب یادیز یخانواده 

 

 جوون.  نمتیبیفرداشب م -

 

 یرا رو یگوش یکالفه و عاص شودیکه قطع م تماس

ش را شرت یت ی قهیو  کندیکنار دستش پرت م یصندل

 قیو عم کشدیم نییرا پا شهی. شکندیدور م شیاز گلو

 .   کشدینفس م

 

داده بود و او خواسته بود  امیپ کایکه مل یهمان شب از

 ! یخبر چیاز او نبود. مطلقا ه یفعال سکوت کند خبر

@shahregoftegoo



 

 تینها یکه ب ییاما وقت ها دانستیو خوبش را نم بد

 ییبه سکوت و تنها ازیحوصله بود ن یو ب یعصب

را  شیها امیتلفن و پ یجوا ی، آن قدر که حتداشت

 وانهیاطرافش را د یآدمها یخبر یب نیو ا دادیهم نم

 . کردیم

 

. شودیم ادهیپ رسدیکه م ویاستود هیو  کندیم حرکت

و مغزش  دکلمه کردن و خواندن نداشت ینا شیصدا

 . یتمرکز چیه

 

 یشد بیبه امون خدا باز غ یمارو ول کرد نجارو،یا -

 نسناس؟ 

 

@shahregoftegoo



آن  یو رو رودیم یو سمت صندل زندیرا کنار م یعل

 یخسته  کی. ذهن و روحش خسته بود.  شودیاوار م

 به گِل نشسته! 

 

 یم رونیو رضا از آشپزخانه ب رودیمتعجب جلو م یعل

 : دیگویم یشاک دنشیو با د دیآ

 

ماهم که  یریم یزاریخبر م یو ب یشیم بیتو غ یه -

 یدسته جمع دیبا ستیبند نجا  چیدستمون به ه

 هان؟ میواسه ظهور دوبارت دعا کن نمیبش

 

 : کندیحوصله نگاهش م یب ماهور

 

 حوصله ندارم نه؟  ستیمعلوم ن -
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و  گذاردیم زیم یدستش را رو یتو یِ ماگ مشک رضا

 :رودیجلو م

 

 [07.04.21 10:54] 
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شمال  یریر به ر م یکنیو ول م یو زندگکار  کهیمرت -

تو  یالاقل اون گوش م؟یشیسبز م نجایما ا یگینم

 . و ببرن ختتیجواب بده مردشور اون ر

 

 : کندیو مشکوک نگاهش م کشدیرا جلو م یصندل یعل

 

 پدرت خوبه ماهور؟  -

 

 .رمیدرگ کمیخوبه، همه خوبن، من  -

@shahregoftegoo



 

 : زندیکالفه دستش را به شانه ماهور م رضا

 

شازده کوچولو رو  یایمحترم، مگه قرار نبود ب یآقا -

 رصداتویز یقیموس یمگه به من نگفت ؟یضبط کن

 کنم؟ مگه...  فیرد

 

 باال نرود:  شیصدا کندیتالش م ماهور

 

سرزده و  یعالقه  هی ریدرگ رم،یرضا، درگ -

خونم چندتا کارگر  دیبر دیو ازدواج، با یخواستگار

 نن. ک یکار زیتم دیخبر کن

 

ناباور نگاهش  یو عل شودیجفتشان گشاد م یچشمها

 : کندیم

@shahregoftegoo



 

  ه؟یمخف نیدورب -

 

و جا خورده  ندینش یم گرید یصندل یهم رو رضا

 : پرسدیم

 

 یاحمقاس؟ مگه دو روزه رفت هیما شب یها افهیق -

  ؟یایب یبخر نیماش

 

 : دیگویبا خنده در جوابش م یعل

 

 . جون تو دیدو روزه خر شهینم نمیواال ماش -

 

کرده  ریوقته قلب و ذهنم و درگ یلیدو روزه نبود، خ -

 جواب مثبت و گرفتم.  شیبود. چند روز پ
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 قشنگ بود.  شیدروغ ها هیشب زیهمه چ کاش

 : داردیبرم زیم یماگ را از رو یشاک رضا

 

 یک ،یستین یا کدفعهیجمع کن بابا، تو آدم ازدواج  -

 ست دختره؟ ه یک م؟یدیما نفهم یعاشق طرف شد

 

 . کایمل -

 

 : پرسدیبا بهت م یعل

 

واسه  شیکه اون روز آورد یمودت؟ همون کایمل -

  ؟یعکاس

 

 : شودیحوصله بلند م یب ماهور
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من،  یاره بابا، مثل بازجوها نشستن رو به رو -

 .دیکل نمیمن، ا یخونه  دیبر دیبلندش

 

 [0۸.04.21 13:12] 
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و رضا  کشدیم رونیشلوارش ب بیج یرا از تو دیکل

 .شودیبلند م

 

 یلیسال سن خ 40رضا با  یسن و سال و تجربه  

 یحرفها شدیسخت م نیهم یبود. برا یاز عل شتریب

 . ماهور را باور کند
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شان  نیب دیسف یکه تارها شیبه موها یدست

 کشد:  یم کردیم ییخودنما

 

برج زهرمار  رهیگیو جواب مثبتم م هشیادم عاشق م -

کرده  یاحساساتت اتصال میتو س ایمد شده؟  شه؟یم

  ؟یکرد یقاط

 

 کممیماه،  یب یمن خوبم رضا، فقط نگران پدرمم و ب -

رو دارم که هر دختر و  ندهیاسترس فرداشب و آ

مخم و  ای یموقع ازدوج شون دارن، قانع شد یپسر

  وار؟یبزنم تو د

 

 : ردیگیرا م دیو کل کندیهش مچپ چپ نگا رضا
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منم  ست،یشده جالب ن یچینزن، دوماد با سر باندپ -

 تناقض چهره و حرفاتو هضم کنم.  نیا کنمیم یسع

 

 . گهید دیبر ،یکنیم یکار خوب -

 

 رود،یو جلو م داردیبرم یصندل یکتش را از رو رضا

 : دیگویگوشش م یو دلنگران تو کندیبغلش م

 

رسم رفاقت آخره خبردارشدن  یلمبارکه و یلیخ -

 گوساله! ستین

 

 شرمنده.  -

 

 کیو تبر کندیهم بغلش م یعل رودیم رونیکه ب رضا

و در را  رودیم رونی. با گفتن خداحافظ که بدیگویم
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پشت  یکاناپه  ینفس بکشد. رو تواندیتازه م بنددیم

 دنیبا د خورد،یکه تلفنش زنگ م ندینش یسرش م

 : دهدینگران جواب م نیاسم مه

 

 جان دلم؟  -

 

عصر گذشته،  5ساعت از  تهیفرداشب خواستگار -

 یشمال؟ دسته گل سفارش داد میکه بر یومدیهنوز ن

 مامان جان؟ 

 

 دردناک بود: اهاینقش بر آب شدن رو چقدر

  

 چشم سرکارم.  امیم -
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پدرتم  م،یراه نباش یبهتره، خسته  میامروز بر -

 هور. ما زنهیم یبرق هیآمادس، چشماش 

 

 کت و شلوار من آمادس؟  م،یکه امروز بر امیم -

 

 گرفتم.  ییآره مامان جون از خشک شو -

 

 : زندیم نیمه یبه ذوق صدا یخسته ا لبخند

 

 .امیمن م دیآماده باش زم،یدستت درد نکنه عز -
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 یزهرمار هی رونیب یایاتاق ب نیاز ا یخوایتو نم -

 مگه؟  یمُرد م؟یکوفت کن یدرست کن

 

که  یی. قاتل هاکردمینگاه م یزندگ کیبه قاتل  داشتم

 چیادمها وجود دارند و متاسفانه ه یهمه  یزندگ یتو

 نه اعدام نه مجازات!  شوندیم ریوقت نه دستگ

 

عشقِ ماهور  دیمن بود و شا یقاتل زندگ ماهان

 ! یمهدو

 

بود.  دهیامانم را بر جهیو سرگ کردیهم تنم درد م هنوز

 به اصطالح برادر فکر شکمش بود!  نیو ا

 

 ماهان.  رونیبرو ب -
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 نه؟  شهیتو روت کم نم -

 

بد و  ،یفحش ،یحرف ،یهم مگه مونده؟ کتک ییرو -

 جا مونده بزن و بگو و برو!  یراهیب

 

ا با وقته ی! گاهترسمینم گریو من د دیآ یم جلوتر

روبه رو شو، آب که از سرت بگذرد هراس  تیترس ها

 ! شوندیها کمرنگ م

 

تو  دیدرازه، االن نبا یطیاون زبونت تحت هر شرا -

 . یحرف بزن

 

تر  یتلخ. عصب یادیز شخندین کی. زنمیم شخندین

 : ردیگیدستش م انیفک دردناکم را م
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که  یباشه و به خاطر گوه نییسرت پا نکهیا یجا -

 ؟یدیمن م لیتحو شخندین یکن یعذرخواه یخورد

  ؟یکنیم یزبون دراز

 

من نه جون بحث دارم نه  رون،یماهان برو ب -

منم چند روز  ،یحوصلشو، تو هم که کار و تموم کرد

 . تییآبرو یکابوس ب شهیتموم م رم،یم گهید

 

جا مانده و از آن  نینه پس! از ا یدار شینه راه پ یگاه

 وِد خودِ من! جا رانده من بودم! خ

 

جرات نطق کردن نداشته  گهیتا د کشتمتیم دیبا -

 ... یهرزه  یدختره  یباش
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و  رسدیبابا صادق م نمیب یو م ردیگیتنم گر م تمام

. و من دهدیو به عقب هلش م زندیمحکم به شانه اش م

مقابلم مانده ام. هرزه؟ من هرزه  ریهنوز مات تصو

 بودم؟

 

 یگیم ینجوریا به خواهرت یکنیتو شرم نم -

 پدرسگ؟
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شرم نداشت. اما هر  گرید زهایچ یلیخ ایدن نیا یتو

 یب یای! دنشدیحساب م یشرم یحرکت دخترها ب

 ! یبود لعنت یحساب کتاب

@shahregoftegoo



 

 حاج آقا؟  یکنیدفاع م نیاز ا یدار -

 

 شیبه قصد کشت زد یر کردببند دهنتو ماهان، فک -

 یکردم؟ کدوم خر دتییتا یعنینگفتم  یچیو ه

 یکجا گفتم بزن؟ کجا نوشته بزن زنه؟یناموسش و م

  ؟یمَرد

 

 کار کرده نه؟  یچ یدیشما نفهم -

 

 : رودیو پر از خشم جلوتر م یعصب بابا

 

و درست  یرو حل کرد؟ همه چ هیتو قض یکتکا -

 نیا ی، حق ندارماهان شیبزن یکرد؟ تو حق نداشت
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 یهنوز نفهم نکهیبه خواهرت، مگه ا یبگ یجور

 ! هیناموس چ

 

ناموس مارو بغل گوشمون بُردن و خوردن گرگا  -

 .. یگاز زده  بیس نینمونده از ا یزیچ ،یحاج

 

 شودیدل من خنک م زندیدهانش م یصادق که تو بابا

 : ردیگیو ماهان دهانش را م

 

 .ماهان رونیگمشو ب رون،یبرو ب -

 

 : کشدیلبش م یگوشه  یدست یبا لجباز ماهان

 

و واسه حرف من  دیمورد و کرد یب یدفاع ها نیهم -

. اگه همون موقع که نیکه شد ا دیتره هم خرد نکرد
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 ینزار بره خونه  ادیکره خر م یپسره  نیجز زدم ا

 نبود.  نیماهرخ، االن وضعمون ا

 

 یوشه همان گ نییبا سرِ پا رودیم رونیاتاق که ب از

پناه مچاله  یکس و کار و ب یب یتخت مثل آدمها

 یپابرجاست اما برا ایدن یگاه کنمیو فکر م شومیم

. رسدیم انیکوتاه، به پا یلیخ یلحظه  کینفر در  کی

 من بود!  ی ایدن انیروزها پا نیا دیو شا

 

. ندینش یتخت م یو لبه  دیآ یصادق جلو م بابا

. و من زدیفس ماش عرق کرده بود و نفس ن یشانیپ

 نگران قلبش بودم. 

 

 ! دمیترسیدختر، آمد به سرم از انچه م یکرد لمیذل -
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و  ندیایو ب یریباشد که تماس بگ ییجا کی دیبا یگاه

ببرنت. مثل اورژانس. ببرن درمانت کنند، آدمت کنند، 

 زنده ات کنند اصال.

 

رو به  یکه از نظر روح ییوقتها یبرا یراه چیه چرا

  ست؟ین یهست یتباه

 

 بابا صادق... -
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 . ختیر نییو اشک شد و پا دیلرز میصدا
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برنگرد، من اون قدر  گهید یخونه که رفت نیاز ا -

و  ،احتراممیواست ارزش نداشتم که آبرو مو حفظ کن

 هیاسه . ویو داشته باش دمیسف یحرمت مو ،یریبگ

برنگرد  یصادق، پس برو، رفت یگور بابا یپسر گفت

 . کایمل

 

 : رمیگیبلند شود که دستش را م خواهدیم

 

 یمن غلط کردم، من اشتباه کردم، ول ن؟یبابا؟ هم -

 باشه؟  ام،یب یول ام،یکم م ر،یخودتو ازم نگ

 

 یام، برا ییحجم از تنها نیا یخودم، برا یبرا دلم

 را لعنت کردم!  انیفقط کسوخت و  میالتماس صدا
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محل، ماهان طبل  نیا یآبرو نموند واسم تو -

برو  ن،یو داد زد زم غیو ج یبا اون کتک کار موییرسوا

 بچسب به همون ماهور. 

 

 یو صدا دمیشد. د سیخ شیچشمها دمید من

. دلم دمیرا شن میشکستن تک تک استخوان ها

 گریال د. الاقل حاخواهدیماهور مرا نم میبگو خواستیم

 ! رمیمی. من شما را هم نداشته باشم که مخواهدینم

 

رفتن  رونینگفتم، نگفتم و او بلند شد و قبل از ب اما

 نگاهم کرد:

  

 میکن هیمونده، ته تیزیاز جه یچ نیبب نیرزمیبرو ز -

. دوننینم انیاز جر یزیماهورم چ یمدت. خانواده  نیا

 . انیفرداشبم م
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  ه؟یواسه چو زخما  یکبود نیبگم ا -

 

 . نیزم یبگو خورد -

 

بالشت  یمن صورتم را تو بنددیو در که م رودیم رونیب

 شتری. چقدر حرفها از آتش بزنمیو هق م کنمیپنهان م

سوختن  نیا انی. سوخته بودم، و داشتم مسوزاندیم

 .دادمیجان م
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به من  کایو مل یخواستگار دیبر دیشماها اومد -

 نگفته؟مگه ممکنه ماهور؟  یزیچ

 

چسبد و  یماه م یب یدلخور ب یبه چشمها شیچشمها

 :دهدیقرار ادامه م یماهرخ ب

  

دوستش اومد بهم  روزیخبرم، د یدو روزه از بچم ب -

درسشو آورد و بعدم گفت  یبهونه  یسر زد و ه

چشم قشنگ؟  شدهیداره، چو  یخواستگار یدلشوره 

 مگه تورو رد نکرد؟  یمل

 

 : کشدینفس م قیو عم بنددیم چشم
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فقط چون به من جواب مثبت  ،یب یخوبه ب کایمل -

 نشونیشناسیم اد،ین نجایداده خانوادش فعال گفتن ا

 که؟ 

 

 زنگم نزد به من بگه ماهور.  هی -

 

عروستون  دیروش نشده حتما، مگه دوست نداشت -

 . گهید میبر دیندشبشه؟ بل

 

 ینچ کالفه ا زدیریگونه اش م یماهرخ که رو یاشکها

 : بوسدیاش را م یشانیو پ دیگو یم

 

 ماه، باشه؟  یب یخوبه ب یهمه چ -
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و  نمتونیبیباور کنم تا نفس دارم کنارهم م -

 برم؟یو حض م کنمیتون و نگاه م یخوشبخت

  

 خیب یسرطان یمثل غده  یزیو چ سوزد،یم قلبش

 :چسبدیم شیوگل

 

 باور کن ماهرخ خانوم.  -

 

نگاه جفتشان  دیآ یم رونیکه از آشپزخانه ب نیمه

را از  یب یب یو همان طور که روسر گرددیسمتش برم

 : دیگویم داردیمبل برم یرو

 

 میماهور مامان، بلندشو برو با پدرت شام بخور بر -

 ها.  شهیرمید
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شن ته دلش داشت رو اقیهر چه ذوق و اشت چقدر

 ! دیترکیو مثل حباب پشت هم م شدینشده خاموش م

 

 .میندارم من قربونت برم، برم کت مو بپوشم بر لیم -

 

 یجلو کینزد یو خاطره ا شودیاتاق م وارد

 کا،یمل نجابودنیا ی. خاطره بنددینقش م شیچشمها

و به در پشت سرش  بنددیفرمژه گفتنش، چشم م

 یکه رو اندوه بزرگ کی. درد داشت، دهدیم هیتک

 !کردیانداخت و داشت کم کم دفنش م هیعالقه اش سا
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 زندی. تن مداردیتخت برم یو کتش را از رو رودیم جلو

. نگاه ستدیا یم واریکنار د یقد ی نهییو مقابل آ

باور و  کندیمقابلش را نگاه م نی. مرد خشمگکندیم

 پدرش درست از آب در آمده باشد!  یحرفها کندینم

 

ماهور، مراقب آبرو و اعتبارت  " گفتیم شهیهم روزبه

مثل آب جمع کردنش محاله باباجان،  زهیباش که اگه بر

 هیروزه،  هیشبه،  هی ،یول شهیآبرو کم کم جمع م

 شد؟یچ یمونیکه خودت مات م یجور زه،یریساعته، م

 یبرگه  یپا یرس عبرتت، من وقتمن و نگاه کن، من د

آبروم  یامضا زدم، همونجا فاتحه  وایازدواج مو با ش

کجا  چیآبرو ه یخونده شد بابا، تو حواست باشه. آدم ب

  "حرفش برو نداره!
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 یو حت ل،یدل یب یلیمفت، خ یلیرفته بود، خ شیآبرو

با خودش فکر نکرد از او  یحاج صادق مودت لحظه ا

 است؟  دیبع یناموس یب و یشرف یهمه ب نیا

 

. شودیم رهیخ شیچشمها یتر تو قیو دق زندیم پلک

 نیو او ا شدیدرست امشب داشت محقق م شیاهایرو

 همه عزادار بود؟ تلخ بود؟ سرد بود؟ 

 

 یکوچه  یدخترموچتر یداشت خواستگار امشب

را  فشیماه هر بار تعر یب ی. همان که برفتیم اسی

کرد  شیبار که تماشا. همان که هر دیکرد دلش لرز

شد. همان که با او، فقط او،  شتریعطش قلبش ب

 نیو ا دنیرس نی. حاال اما، اکردیرا حس م یخوشبخت

و عطش همه و همه پوچ شده بودند. آن قدر پوچ  ایرو

 که خودش جا خورده بود!  یو توخال
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عشق و نفرت کوتاه بود. چقدر خشم  یفاصله  چقدر

 ییآبرو یت. چقدر از بداش نهیداشت، بغض داشت، ک

 بود.  زاریمودت ها ب یکوچه و خانواده  نیا یاش تو

 

 ماهور جان؟  -

 

تن رنجور و صورت  نیا کندیو تالش م بنددیم چشم

 پر از خشم را روبه راه کند. 

 

 اومدم مامانم.  -

 

 یادیخودِ خودِ ز ی رهیو خ کندیچشم باز م گرید بار

 : زندیگناهش لب م یب
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 ! یباز یمارو آوردنمون تو م،یلد نبودب یما باز -

 

و عقب  دیآ یتلخ ته حرفش م یادیز شخندین کی و

و تاوان قلب و حس و عالقه اش  رفتیم دی. بارودیم

و شرمنده  ریمثل مرد، سر به ز رفت،یم دی. بادادیم

 گناه نکرده و گردن گرفته!  یبرا

 

 یدوست داشتن سرزده م نیا یو پا رفتیم دیبا

خندان و  ریتمام عمر برباد رفته اش تصو یراو ب ستادیا

 یحوال ییرا جا اسی یکوچه  یمهربان دختر موچتر

 و تمام!  کردیقلب و ذهنش دفن م

 با آن دختر نداشت! یشباهت چیروزها ه نیا یکایمل
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 *** 

هم  یاگه تنها نبودم، اگه ب ،یمامان؟ اگه بود یدونیم -

دو تا مَرد  یاحساسات مُرده  ونیزبون نبودم، اگه م

 یشون نم یو سرد یو تلخ یو از زمخت موندمینم

نگام کن، نگام کن  شد،ینم ینجوریاالن ا دم،یبر

 نیچشم و لب کبود، ا نیا ون،یگر یچشما نیا ،یمامان

قرار، واسه عروس امشبه، من دارم عروس  یقلب ب

 کاتیمل ،یستیبزرگ شده و تو ن کاتیمامان، مل شمیم

 یدست و پا ریز کاتیمل ،یستیعروس شد و تو ن

به  یقبرستون برنیو م کاتیمل ،یپسرت له شد و نبود

 ! یستیو بازم ن ،یماهور مهدو یاسم خونه 

 

و صورتم را با  گذارمیتخت م یعکس را رو قاب

 . اشکترکدینم یو بغض زنمیهق م رم،یگیم میدستها
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 دانمیو نم رمیمیآرامش، م یاز ذره ا غیو در زمیریم

و قلب من ، همه و  نیچرا امشب ساعت و زمان و زم

 همه با هم متوقف شده اند! 

 

آرام و  شهیامشب، با آن صورت هم ،یمهدو ماهور

 یبانفوذ، با آن صدا یادیز یخون سرد، با آن چشمها

 خودش کند یآمد که مرا برا یداشت م ،یمخمل یادیز

 نمانده بود!  یباق یزیو از من، چ

 

 مانیقلب هردو ی. دلم براسوختیم شیبرا دلم

 ! میو فقط سوخت می. جفتمان عاشق شدسوختیم

 

چشمم  ی. کبودستمیا یم نهییآ یو جلو شومیم بلند

 یمختصر شیبود. آرا دایبهتر بود اما زخم لبم هنوز پ
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 یبرا یزیچ چیهمه زخم و ه نیپوشاندن ا یبرا کنمیم

 ! کنمینم دایقلبم پ

 

رژ لب را  شودیتلفن همراهم که بلند م امکیپ یصدا

 یرا از رو ی. گوششومیو بلند م کنمیرها م زیم یرو

 یاسم ماهور انگار دلم را کس دنیو با د دارمیتخت برم

 : بَردیو م کندیم شیاز جا

 

 یاز عمر و حقشون بدبخت شتریب یلیپدر و مادرم خ -

همه در به  نیوسط ا گهیمن د یخوشبخت دن،یکش

اومدن،  ی! وقتیحق مسلمشون بود که شما گرفت یدر

که  یو قلب زنه،یکه برق م ییلبخند به لب، با چشما

سالم و احوال  یبرا یایم دهیمن بوم بوم صدا م یبرا

رسم و رسوماتتون، تنها  ی هیدادن و بق یو چا یپرس
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 و روزبه نیمه میباور کنن ما خوشبخت دیکه با ییآدما

 ! گر؟یو ماهرخن، حله خانوم باز

 

 نیسوخت، جانم در رفت، همان جا آوارشدم. ا تنم

همان  نیا کردم؟یم یرا چطور زندگ یحجم از تلخ

کردن  رییتغ تیماهور بود؟ آدمها چقدر مگر قابل

 یماهور ،یبود نه خاکستر دیماهور نه سف نیدارند؟ ا

 مطلق بود انگار!  اهیس دمیکشیکه انتظارش را م

 

 . دمیقول م رون،یب ارمیم بتیمص نیمن شمارو از ا -

 

 ستیالزم ن یا گهیکار د چیشما فقط در و باز کن، ه -

 ! یبکن
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و  زندیماهان به در م شنومیزنگ خانه را که م یصدا

که سمت  شنومیبله گفتن بابا را م ی.  صدازندیممیصدا

ام را  یمشک دیو شال سف شومی. بلند مرودیم اطیح

 اندازم. یمسرم  یرو
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 یکوفت یآشپزخانه بودم و از همان پنجره  یتو من

 اطیماه را داخل ح یب یب لچریکه اول ماهور و دمید

خانم و روزبه خان وارد  نیآورد و پشت سرش مه

 ینیریبود و ش یب یب یپاها یشدند. دسته گل رو

رحمانه  یبه طرز ب زیروزبه خان، و چقدر همه چ دست

 تلخ بود! یا
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 یکه داده بود نم یامیاخم که به پ کیداشت،  اخم

و من  کردندیم یآمد. داشتند با بابا سالم و احوال پرس

. دمیماهور د ینگاه نامهربان و تلخ بابا صادق را رو

 شدم!  زاریاز قبل ب شتریب یلیو از خودم خ دمید

 

 .دمیه شد و من تنم را عقب کشخان وارد

  

چه شد که به  فهممیو نم ماندیسماور م ی رهیخ نگاهم

 ! میدیو خاموش رس اهیس ینقطه  نیا

 

 کردم؟یچه م یماهور مهدو یداشتم با زندگ من

نحس  یاالن زنده بودم؟ روزها رم؟یسکوت کردم که نم

آمدم  رونیب انیک یاز خانه  یقبلش را زنده بودم؟ وقت

 یداشت زنده بودم؟ من ک انیخونم جر یتو و الکل

زنده ماندن به هر  یبرا یقدر ترسو شدم؟ ک نیا
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سرم را لب  هشت خواستنیجان کندم؟ مثال م یمتیق

بهتر  یا کدفعهیهمان باغچه ببرند و تمام شوم؟ مردن 

 از مردن هر روزه نبود!؟ 

 

 !؟ یمل یهو -

 

مانده  یباق ی. قاتل روزهانمیبیو ماهان را م گردمیبرم

 کوچکم را:  یها یو دلخوش

 

مراقب  ار،یو ب یچا زیبر ره،یگیماهرخ سراغت و م -

 زبونتم باش! 

 

 چیمن ه کنم،یمتاسف نگاهش م کنم،ینگاهش م تلخ

 دهیند کیدشمن از نزد هیشب یبرادر خیتار یکجا

بود،  یبودم! ماهان تنها دشمن نبود، قاتل بود، قاض
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هم  هیچهارپا ریر زدن زخودِ طناب دار بود، همان مامو

 نبود!  زیچ چیبود و ه زیبود! ماهان همه چ

 

 من حرف دارم!  -

 

نگاهش را دوست نداشتم. انگار داشت به  د،یآ یم جلو

 . کردیکار نگاه م تیجنا کی

 

 باز شروع نکن.  -

 

من  ستیبابا چند تا شرط بزاره، مامان که ن خوامیم -

 بگم پس؟  یبه ک

 

 : کندیبه کمر نگاهم م و دست زندیم شخندین
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 ؟یزدینم یبچه قرت نیقبال کل حرفاتو مگه به ا -

 مگه؟ ینزد
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و تالش  کنمیم یباز یا یبه طرز عصب میانگشتها با

 وسط زار نزنم:  نیا کنمیم

 

کنم،  یتهران زندگ خوامینشد به خودش بگم، من نم -

جشن  م،یریبگ یعروس خوامیدوست دارم، نم نحارویا

 و دوست ندارم! 
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عروس  دیلباس سف میاهایرو یتو شهیهم من

و  دم،یبوس یم دم،یخند یم دم،یرقص یم دم،یپوشیم

  کردمیرا حس م یخوشبخت

 گریاوصاف د نیمن جشن را با ا گفتم،یدروغ م داشتم

 دوست نداشتم! 

 

اگه  یحت ،یبه خودش بگو، ول دیاتاق حرف بزن دیرفت -

 که؟ یباشه، گرفت یگیگفت نه تو م

  

مرا رد کنند  خواستندیها فقط م نیا رد،یگیام م خنده

 ! یو شکل متیبروم. حاال به هر ق

 

به  ی. در ضمن، تهران و شمالش فرقایب زیبر یچا -

 ! یمارو ندار یباش یهر شهر یحال تو نداره، تو
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بود. قلبت را نشانه  یاش عال یرینشانه گ ماهان

 و تمام!  کردیم کیو شل گرفتیم

 

 خورم،یبغضم را م زم،یریم یو من چا رودیم رونیب

و  کشمی. نفس مخورمیبغضم را م کنم،یشالم را مرتب م

. من کنمیو نابودشان م رسدیم میبغض ها تا چشمها

 چکسیشکست خورده که ه یتنها کیتنها بودم،

 چیه ختنیاشک ر .شدمیم یقو دیدوستش نداشت! با

 ! درا درمان نکرده بو یدرد چیه ایدن یکجا

 

کند بود و  میقدم ها د،یلرز یم میدستها یتو ینیس

 رسمیتنم نبود. به سالن که م یتو یجان چیلرزان، و ه

 : گرددیو نگاه ها سمتم برم شوندیهمه ساکت م

 

 سالم.  -
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و من  دادندیتک به تک جواب سالمم را م داشتند

با  ریکه سر به ز یماهور مانده بود. ماهور خینگاهم م

 شیپا یرا رو یانگشت اشاره اش خطوط نامرئ

 . دیکشیم

 

. نگاه کنمیرا تعارف م یو چا دهمیهمه را م جواب

و همان طور که  نمیب یماه را م یب یدلخور و نگران ب

 : مییگویم داردیرا برم یچا

 

 قربونت برم.  دمیم حیتوض -

 

 رسمی. به ماهور که مزندیهم مرا آرام ب شیها پلک

 ی. فنجان چاکندیتالش م شتریشکستن ب یبغضم برا
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کنار  زیم یو رو داردیرا بدون حرف و نگاه و لرزش برم

 عطرش!  ی. لعنت به بوگذاردیدستش م

 

خانم سکوت را  نیو مه نمینش یم یب یب کنار

 :شکندیم
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 زدلم؟یعز یخوب -

 

دهان باز کند و مرا، تمام مرا،  نیزم خواستیم دلم

 ببلعد:
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 د؟یخانم، شما خوب نیممنون مه -

 

 کاش: ند،یکاش نب کند،ینگاهم م یشتریدقت ب با

 

 شده؟یلبت چ ،یوا یا -

 

وصلت بود؟نگاه پر از اخم  نیدروغ ا نیچندم نیا

. از ماهور گرفتیا مماهان و بابا صادق داشت نفسم ر

 :دهمیاما ناچار جواب م دمیکشیخجالت م

 

 افتادم. اطیح یاز پله ها شیچند روز پ -

 

و لبش  زندیم گرشیماه با دستش پشت دست د یب یب

 :ردیگیرا گاز م
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 شیپ یومدین نیمادر؟ واسه هم  یستیچرا مراقب ن -

 من؟

 

 مردم؟ یمن نم چرا

 

بودم  دهیخواب کردیکمرم و پاهام درد م ،یب یبله ب -

 . نگفتم نگرانتون نکنم.دیببخش

 

 :زندیخانم لبخند م نیمه

 

 یدونیخودت خوب م زم،یگذشت عز ریبخ خداروشکر

 نیچقدر خوشحالم از ا کا،یچقدر دوستت دارم مل

 یوصلت ، ماهور گفت با اومدنمون موافقت کرد

خودتون به  دیخوایم یشدم. هر چ یچه حال یدونینم
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من و روزبه  د،یبزار ونیو در م طتونیو شرا دیهم بگ

 ! میخوایتون و م یفقط خوشبخت

 

قلم را  کی نیخانم، هم نیمه یدانی! مسوزدیم قلبم

را  ی! خوشبختی! خوشبختمیبساطمان نداشت یتو

 یخانه و محله برده بودند. خوشبخت نیسالها بود از ا

سالها بود در  ی. خوشبختخوردیسالها بود به تن ما نم

 گم شده بود! نیسرزم نیا
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که رد  ینیو مقدمه چ یمعمول یزدن حرف ها از

اندازد و من  یبه بابا صادق م یماه نگاه یب یب شوندیم
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جمع و نگاه ها آب  نیا انیکم کم دارم م کنمیحس م

 .شومیم

 

ن حرفاشون و بزنن بچه ها بر دیاگه اجازه بد یحاج -

 الزم زده بشه. یدرست شد حرفا زیاگه همه چ

 

 . دیاریخاله جان صاحب اخت کنمیخواهش م -

 

با ماهور تنها  توانمیو من نم کندیماه نگاهم م یب یب

 یکه از نگاه کردن تو نمیبیخودم نم یشوم، تو

 . رمینم شیچشمها

 

 کن.  ییجان مادر، پسرمو راهنما کایمل -
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حس ماهور  یو نگاهم به نگاه ب شومیم جا بلند از

. من با گفتن با اجازه راه شودی. با مکث بلند مچسبدیم

 زی. همان جا که همه چرومیافتم و سمت اتاقم م یم

 شروع نشده تمام شد! 

 

. همان قدر ستمیا یو عقب م کنمیاتاق را باز م در

. من شودیوارد اتاق م یحرف چیخون سرد و بدون ه

. همان وسط بندمیو در را م رومیهم پشت سرش م

مجبور،  ف،یبالتکل یمثل آدمها م،یا ستادهیاتاق ا

 . چارهیب

 

  شه؟یمحسوب م تیمحل جنا نجایا -

 

 ندارم.  گریو آب شدن ندارم، د دنیو شن ستادنیا جان
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 جا زدنم نه؟  نیهم -

 

 سوخت،یچقدر م میچقدر درد داشت، چشمها شیصدا

 ود:ب چیشب ه نیا یجهنم چقدر پا

 

  شنوم؟یم کا،یخب خانوم مل -

 

دست در  ستد،یا یدرست مقابلم م د،یآ یم جلوتر

 متاسف:  ،ی. طلبکار، شاککندیم میتماشا بیج

 

  ؟یدار ندتیاز شوهر آ یشما چه توقعات -

 

 .  شدیاون روز چ دمیمن ... خودمم نفهم -
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پاره  کهیاست و دلم دارد ت نیی. سرم پازندیم شخندین

 :شودیم

  

کردنه.  یجواب، خودِ شونه خال نی. اومدینه، خوشم ن -

. سایماجرا و سکوتت وا نیا یپا سا،یکارت وا یپا

در برن، از  خوانیکه م یی، واسه آدما شدیچ دمینفهم

 و بازم رفتن جلو!  دنیکه زدن و فهم یبار هر گند ریز

 

 ماهور .... یآقا -
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 جتیکه گ ییو با همان صدا رساندیرا به صفر م فاصله

 : دهدیادامه م کندیم

 

جون  یو تن ب یب یب یخونه  میکه برگشت یاون روز -

قلبم شد  یهمه  ستاد،یزمان ا دمیحست و د یو ب

بازم به  م،ینیب یتو دیچیالکل پ یو تهش که بو ینگران

 موردت بد فکر کنم! در  یخودم اجازه ندادم ذره ا

 

قرار و پر از  یچکد و او ب یم شیدردِ صدا انیم اشکم

 : دهدیخشم ادامه م

 

 من که گفتم دوستت دارم، نگفتم خانوم؟!  -

 

گند  یبو داد،یم یبگیگند غر یگفتنش بو خانوم

 : هیکنا
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نگفتم بهم فکر کن من واسه خوشبخت کردنت  -

فکر  یتبود و به من گف یکیآمادم؟ شما دلت با 

  ؟یکنیم

 

 من فقط روم نشد زود بگم نه و...  -

 

 ییاز آن خنده ها ،یعصب یاز آن خنده ها خندد،یم

 ! یشویکه پشتش بوم، منفجر م

 

تو روت شد  ،ینکن دختر حاج نیبه شعور من توه -

بعد روت نشد  یمن و ببر تیثیآبرو و ح یجور نیا

 گم شو؟  یبگ ست؟یدلت باهام ن ینه؟ بگ یبهم بگ

 

  شد؟یاز اول بگم چ یزاریم -
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گل  شه؟یدرست م یبعدش همه چ شه؟یم یچ یبگ -

 به روال سابقش؟  گردهیبرم یهمه چ شه؟یو بلبل م

 

 : ندینش یم یصندل یو دلزده رو کشدیم عقب

 

 یتو یروشنه، تو با پسر یگفتن نداره که، همه چ -

و گفته عاشقته،  یکه احتماال عاشقش بود یرابطه بود

و الکل و  یروز از زور همون عشق قدرت گرفت هی یول

و  ،یدختر جهان نیخوشبختر یباال و فکر کرد یداد

برنگشته،  گهیکه د یو از دست داد ییزایچ هیبعدش، 

 یبه جا دیکه االن با یسرخود همون آقا پ یبعالوه 

 و جا ننداختم؟  یزینشسته باشه. چ نجایمن ا

 

 : نمینش یتخت م یو لبه  رومیم جلو
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الکل و با اصرارش خوردم، بار اولم بود، هزار بار گفته  -

بار با هم  هی ایبود و من گفته بودم نه، اون روز گفت ب

کنار،  زارمشیم شهیو بعدش واسه هم میامتحان کن

 منم... 

 

 : کندیو پر از خشم نگاهم م یعصب

 

دوست داره در  شیشب خواستگار یکدوم پسر -

 پسر سابقش بدونه؟طرفش با دوست  یمورد رابطه 
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 شدیحق با ماهور بود. کاش م کردمیچقدر فکر م هر

 تمام کرد.  یکابوس را طور بهتر نیا

 

 . خوامیمعذرت م -

 

 میوگرنه حرفام و بزنم و بر شنوم،یهست م یحرف -

 . رونیب

 

اون روزم  ستم،ین یراض من به بدبخت کردن شما -

فکر کردم، شما  یلیمونا نذاشت حرف بزنم، من خ

 رونیب میریم فه،یخانوادتون ح فه،یآبروتون ح ،یفیح

مردن و  ست،یبعدش مهم ن گم،یو م یو من همه چ

 ینجوریمن نداره، ا یواسه  یادیکردن فرق ز یزندگ

 امیبدبخت یپا بهپا  یراحته جز خودم کس المیالاقل خ

  .ادینم

@shahregoftegoo



 

از  یو خال ینگاه پر از معن کی. کندینگاهم م فقط

 حس. 

 

 یکار کی دیتمامم را پر کرده بود و من، با هراس

و  ی. تلخرومیو سمت در م شومی. بلند مکردمیم

و  گرفتیآدمها ذره ذره جانت را م یتفاوت یو ب یسرد

 تر بودم.  یراض یا کدفعهیمن به مرگ 

 

 زندیزل م ستد،یا یدر م یو مقابلم جلو شودیم بلند

بود جز قلب  اهیس زیهمه چ سم،یخ یچشمها یتو

 ماهورِ مقابلم: 

 

حرص،  ت،یاما قدرتِ گفتنش و عصبان ادهیحرف ز -

برده، برده  ییآبرو یخوردن و ب بیخشم، حسِ تلخ فر
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و  یکه مرد یگذشتت، اون پسر کا،یخانومِ مل

همون تخت خواب چال کرده،  یو رو یمردونگ

تلخت،  یتقاداتشون، سرنوشت و روزاخانوادت و اع

همه و همه، به خودت  کنم،یم دیهمه و همه، تاک

نه  کنمیم دیینه خدا، نه کاراتو تا میمن نه قاض مربوطه،

 یتو یروز هیکه  یکس ،یمن، ماهور مهدو یرد. ول

ماهش ادعا کرد دوستت داره و تهش  یب یب یخونه 

ورد خ یناموس یکه مهر ب یکس ،یدوسش ندار دیفهم

اتاق،  نیوسط هم نجا،یهم تونستیم ش،یشونیوسط پ

حرف بزنه که انگشت  یجور هیگوش ماهان و  ریبزنه ز

 یکه طرفشه بشکنه، اما نکرد، نکردم، من پا یاتهام

اما  زنهیمثل سابق نم گهیکه د یقلب سادم،یقلبم وا

 حرمتشو نگه داشتم. 
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 یمردمک ها یمن رو سیخ یو چشمها ردیگیم نفس

 در گردش است: خاموشش

 

تا آخر عمر  گهید یماه هی خوامیچون نم سادمیوا -

 چکسیدست و پا بزنه و ه یخشک یچشمام تو یجلو

 نرسه!  ادشیبه فر

 

 مگر چه شده بود؟ یماه ؟یماه

 

 شه،ینم یکدوممون زندگ چیواسه ه یزندگ نیا -

 بزار... 

 

 یبدتر، گاه قتیو گفتن حق رونیمن بَدم، اون ب -

اگه بود  یخانوم مودت. حرف یو انتخاب کنبد  یمجبور
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 نکهیقبل از ا ،یزدیاتاق م نیهم یاون روز تو دیبا

 و تموم شه! زهیکف بر نیحرمت من ا
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همه  نیچشمها با ا نیبا ا یمن از زندگ دم،یترسیم

 ک،ینامشخص و نزد ی ندهیآ نیکه داشت، با ا یحق

 شتریهم ب قتیو از آن بدتر و گفتن حق دم،یترسیم

 هراس داشتم. 

 

نتونم خودم و نجات بدم  دیمن شا رنشده،یهنوزم د -

 ی. اشتباه کردم سکوت کردم، گاهتونمیاما شمارو م
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فقط واسه  یبدتر و انتخاب کن یبد و بدتر مجبور نیب

 . یریوجدانت بزاره راحت بم نکهیا

 

که مچ دستم را محکم  رودیم رهیسمت دستگ دستم

 : لرزدیو تمام جانم م ردیگیم

 

مسخره رو،  یباز نیخانوم، جمع کن ا رشدهید -

 یبگ یخواستیمن تحمل شوک ندارن، م یخانواده 

. نه حاال که مادر یگفتیقبل از اومدنمون م دیبا

ماه کم طاقتم نشستن  یب یو ب ضیدلشکسته و پدر مر

حوصله  گهیخوب و دارن. من د یاروز دنیو ذوق رس

نگه  متکتک خوردن و حر یجنجال ندارم. حوصله  ی

خدا ثابت شده بودم و عادت  ی شهیداشتن ندارم. هم

شما  یزندگ یندارم حاال خودمو ثابت کنم تا مردا
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. ستمین کننیکه فکر م یپدر یباورکنن من اون ب

 شد؟ میتفه

 

د. دستم از فشار دستش در حال خرد شدن بو مچ

و من همان طور مات و  کندیدستم را به ضرب رها م

وسعت  یکه انگار تازه متوجه  یخسته مثل کس

 انیو م رومی. عقب مرومیهاشده باشد عقب م یرانیو

 . کنمیهمان حال بد نگاهش م

 

 . ترسمیم یزندگ نیمن از ا -

 

 تلخ، پر از درد، پر از غم:  زند،یم شخندین
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اگه به عمقش فکر  همه جورش ترسناکه، یزندگ -

 هی رفتنیاگه در برابر پذ ،یبهش فکر کن ادیاگه ز ،یکن

 ! یمقاومت کن ییزایچ

 

پر از نفرت، پر از  نه،یپر از اجبار، پر از ک هیزندگ هی -

 باشه؟  ی،قراره چه شکل ییسکوت، پر از تنها

 

 م،یریگیو از سر م یمن، زندگ یتهران، خونه  میریم -

 م،یکنیسکوت م شتریب م،یچیپیمهم ن یبه پر و پا ادیز

خدا  مینیتا بب م،یکنیقبول م شتریب م،ییایکنار م شتریب

 . خوادیم یچ

 

که انگار گم شده بود و  یخسته ا کیبودم،  خسته

 کنند.  دشیتبع گرید ییبه جا خواستندیم
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 محضر و...  میبر خوام،یمن جشن نم -

 

 پر از خشم:  ،یعصب د،یآ یم جلو

 

 نکن، باشه؟  یدر من شوخما یبا آرزوها -

 

 یب یب شیپ نجایهم ،یعنی نجا،یهم میبمون شهینم -

 !؟میکن یزندگ
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 کشدیم ششیبه ته ر یدست یپر از تمسخر یخنده  با

 آورد: یگوشم م کیو آرام سرش را نزد
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  ؟یترسیتو از من م -

 

داغش گوشم را  ینفس ها شوم،یدم جمع مخو یتو

و حرف زدن بود؟  یچه جور خواستگار نی. اسوزاندیم

 انیگر یچشمها نیعروس ها بودم؟ با ا هیمن کجا شب

و جواب مثبتمان را اعالم  میرفتیم یو پر از هراس وقت

  کردم؟یچه م میکردیم

 

 ! ترسمیم یمن از همه چ -

 

نگاهم  خوب یلیو خ کشدیعقب م د،یلرز میصدا

و دست  کندی. وجب به وجب صورتم را رصد مکندیم

 : شودیمتوقف م میچشمها یرو شیآخر چشمها
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کتکش و  ساده،یکار نکرده وا یکه پا یمرد هی -

و بازم مثل احمقا سکوت  ده،یخورده، حرفاش و شن

ترس  ده،یخدمت رس ینیریکرده و با دسته گل و ش

 داره خانوم مودت؟

 

کنه، هر روز از شما  تتینت اذهر روز وجدا نکهیا -

با  ندمینداشته باشم، آ یبشنوم، دلخوش هیگوشه کنا

رو تباه  گهید یکی ی ندهیاجبار و اتفاق تباه بشه،آ نیا

 کنم، ترس نداره؟

 

 یبترسن و گاه ینعمته، خوبه که آدما گاه هیترس  -

و به اون  یبود دهیو نرن، شمام اگه ترس ییراه ها هی

که با  یکنار کس ندتیاالن آ ،یکردیمآقا پسر اعتماد ن

 ! شدیتباه نم یو دوسشم ندار نجایا شیکلک نشوند
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گلوله که  کیمثل سرب داغ بود، مثل  شیحرفها

 . شدیم کیشلوغم شل یادیمغزِ ز یتو میمستق

 

 یزدن نداشتم، آن قدر شرمنده  یبرا یحرف

 زیبزنم. همه چ یبودم که نتوانم حرف شیچشمها

 کی انیم کردمیم الیو من هنوز خ رفتیداشت جلو م

 ! زنمیکابوس وحشتناک دست و پا م

 

 حق با شماست.  -

 

 نبودم خانوم!  نجایا ینجوریحق اگه با من بود ا -

 

 ریاز درد سوختن و دم نزدن، سرم را ز بندمیم چشم

 یاندازم تا چشمم به دخترک خندان رو یم

 . فتدیگردنبندش ن
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 مونه؟ینم یحرف -

 

گفتنش نبود.  ینبود. رو طشیود اما، شراب ادیز حرف

 نفسش نبود:

 

 کنم،یسخت نگاهش م روم،یو جلو م ستمیا یم

 : کردیاللم م شیچشمها

 

 یلیگفتمش، من خ ادیکه ز هیحرف من همون -

 ماهور! یِشرمندم آقا
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 درمان:  یب یاز جنس دردها لبخند کی زند،یم لبخند

 

بودم، منتها  دهیذهنم چ یتو ادیمن امشب و ز -

 ادیاجبارِ، شما ز یاز هر چ یتر، قشنگتر، خال ییایرو

 !شهیداشتم که م دینه و من، ام یگفت

 

آب  یاز خجالت و شرمندگ یکه داشت ییوقت ها کاش

محو  یزمان از هر کجا که بود کیدر  یشدیم

 ! یشدیم

 

اصل  ،ینگفته بود ته،یزندگ یتو یکس تمدونسینم -

اومد بهت. حاالم حرف زدن در مورد  یاصلش نم

که گذشته فقط خسته کنندس، اشکات و  یاتفاقات

 جواب مثبتت و اعالم کن.  میپاک کن بر
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و نفسم را از  کشمیصورتم م یلرزانم را رو یدستها

که  رونیو ب کندی. در را باز مدهمیم رونیام ب نهیس

تمام شده  زی. همه چگرددینگاه ها سمتمان برم میرویم

 ترسناک!  انیپا کیهمراه با  یشروع طوفان کیبود، 

 

را رصد  میچشمها اقیماه پر از عشق و اشت یب یب

 :کندیم

 

 مبارکه مادر؟  -

 

و ماهور  گرددیبابا صادق برم یچشمها یلرزانم رو نگاه

 میگلو ی. کاش صدا توندینش یاش م یقبل یسر جا

 ند: نشک
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 بابا صادق بگن.  یهر چ -

 

و بابا صادق با همان  کندیخانم با خنده نگاهم م نیمه

 : زندینگاه پر از خشم لب م

 

 مبارکه.  -

 

 !دندیرا خر شانی! من را دادن رفت و آبرونیهم

 

سمتم  شود،یخانم بلند م نیو مه زنندیدست م همه

آغوشش آرامش داشت،  کند،یو محکم بغلم م دیآ یم

تمام  یعشق، بو یبو ت،یامن یبو داد،یمادر م یبو

 خانه نداشتم!  نیکه من در ا ییزهایچ

 

 دلم.  یزایعز دیدورتون بگردم، خوشبخت بش -
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ام جا خوش کرده بود و آن  نهیس یخروار بغض تو کی

هم داشت  یماهور مهدو یِو تلخ یحس ینگاه پر از ب

 ! کردیمنفجرش م

 

بود و نگاهم به خانم  نیمه یشانه  یام رو چانه

که حرف  ییبود. چشمها دهیتلخ ماهور چسب یچشمها

 داشت.  ادیز

 

لرزد  یکه م ییو من با صدا کشدیخانم عقب م نیمه

 .کنمیتشکر م

 

 یو بعد، کنار ب دهمیروزبه خان راهم م کیتبر جواب

 نی. ارمیگیاش م نهیس یسرم را تو نم،ینش یم یب
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دوش  مرا به یغمها یادیز یشب و روزها نهیس

 !دهیکش

 

اونم با  نم،یخداروشکر که زندم عروس شدنت و بب -

 ماهورم! 

 

 داده بودم!؟ ی. من همه را بازدیترک یداشت م دلم

 

 [1۸.04.21 13:25] 

 

  27۸_پارت#

 

 مادر؟ یخوب کا؟یمل -
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امنش  ی نهیس یاشکم همان جا رو دهمیم اجازه

ام  وانهینگاه ماهور هنوز هم داشت د ینی. سنگزدیبر

و روزبه خان  رمیگیفاصله م یب ی. از آغوش بکردیم

 : کشدیم ینفس راحت

 

و  شیر یالزم، حاج یسراغ حرفا میخب پس بر -

 . گهیدست خودتون د یچیق

 

شده بود و رنگ  فیاز قبل ضع شتریب یلیخان خ روزبه

ازد و اند یبه من م یبود. نگاه مهربان دهیپر شیو رو

 دمیفهمیدانستم م یرا در موردش م زیحاال که همه چ

و  شیصدا یاو هم تا چه اندازه خسته است، با درد تو

 : دهدیادامه م شیشوق چشمها
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 نکهیهمه و همه با خودتون، مهم ا ربها،یش ه،یمهر -

خانواده  هیتموم و از  یدخترِ خانوم و همه چ هی میدار

 . میبریبا اصالت م ی

 

و دستم مشت  نمیبیم نم،یبیخ ماهور را متل لبخند

و نگاه روزبه خان  زنمیلبخند م ری. سر به زشودیم

 : گرددیسمت بابا برم

 

  ،امر؟یخب حاج -

 

 شیها یتلخ کندیو تالش م کندیرا صاف م شیگلو بابا

 را کنار بگذارد: 

 

شک  تونمیمن حجته، به خوب یواال حرف شما برا -

 گهیدو هفته د یکیا هم ت کایمل ی هیزیندارم. جه
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و عقد مخالفم روزبه خان.  ی. فقط من با نامزدلهیتکم

خدا ازدواج کنن و برن سر خونه  دیبچه ها به ام

 . شونیزندگ

 

 یرنگش را رو یطوس ریحر یخانم روسر نیمه

 : کشدیم شیموها

 

به  دیو همه و همه رو بسپر شگاهیگرفتن تاالر و ارا -

هران هستش ماهورم آمادس، ت یخودم، خونه 

  ؟یحاج ستیکه ن یالبته،مشکل

 

 کاش...  کرد،یبابا با مراسم مخالفت م کاش

فقط اگه ماهور جان  ست،ین یخانم مشکل نینه مه -

برنامه ها رو  نیبپاش و جشن و ا زیبر گهیموافق باشه د

 که...  مینداشته باش
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. کندیم شتریخانم هراسم را ب نیمتعجب مه نگاه

 : چسبدیماه م یب یب ینگاهش به چشمها

 

جشن نداشته باشن  کایماهور و مل شهیمامان، م -

 آخه؟ 

 

 یجوونن، هزار جور آرزو دارن، حاج شه،ینه مادر نم -

 . فتهیزحمت ن یتو یکس خوادیاحتماال م

 

 : زندیم یخان لبخند پر درد روزبه

 

 روبه راهه! یهمه چ ،ینگران نباش حاج -

 

 [1۸.04.21 13:2۶] 
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 نیجشن مگر ا رند؟یما جشن هم بگ یبرا خواستندیم

لباس عروس تن  اقیبا کدام اشت شد؟یقدر تلخ م

 ا؟یخدا د؟یبا کدام ام ؟یبا کدام دلخوش کردم؟یم

 !؟ یهست

 

و قلبم کند  نمیب یخانم را م نیدست مه یتو ی جعبه

نشان را دستم  یآن حلقه  خواستندی. مزندیو کندتر م

 تمام شود؟  زیکنند و همه چ

قلبم؟ وجدانم... آخ  م؟یاهایرو م؟یچه؟ آرزوها میفکرها

 وجدانم! 
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و  کشدیم رونیآن ب یو ساده را از تو فیظر ی حلقه

و دست  ردیگیحلقه را م یب ی. بردیگیم یب یسمت ب

و نگاهش  ردیگیدستش م یکرده و لرزانم را تو خی

 : رددگیسمت بابا صادق برم

 

  ؟یحاج دیدیاجازه م -

 

 خاله جان.  دیاریصاحب اخت -

 

 : دیگویبا همان لبخند قشنگش رو به ماهور م یب یب

 

 مبارکت باشه مادر.  -
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 یحلقه را تو یب یو ب نمیب یکمرنگ ماهور را م لبخند

و  زدیریم ی. دلم، دلم مثل ساعت شنبردیانگشتم م

 . رومیو تا مرز دق کردن م شودیم یخال

 

را در حقم  یبه تو ماهان، لعنت به تو که برادر لعنت

 ! یتمام کرد

 

. شودیمن با درد بسته م یو چشمها زنندیدست م همه

 کنم، کاش!  یکار توانستمیکاش م

 

 گهیواسه چند وقت د میمراسم و بزار ،یخب حاج -

 صحبت کنم؟  قمیباغ با رف یکه من برا
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که  ییشمها. چگرددیبابا سمت روزبه خان برم نگاه

 ،ینه اشک دمید یفقط خشم داشت و غم. من نه شوق

 ! یحسِ تلِخ ترحم ینه حت

 

هفته به من فرصت  کی هیزیجه لیتکم یشما برا -

 نداره.  یمشکل گهیبعد د د،یبد

 

 : کندیخانم مهربان نگاهش م نیمه

 

الزم و داره واال،  یها لهیماهور وس یخونه  یحاج -

 یهر چ د،یت بنداززحم یخودتون و تو خوادینم

 چشم، دستتونم درد نکنه.  میبریهم م دیگرفت

 

و  یزیمو انجام بدم دخترم، هر چ فهیوظ دیمن با -

 بمونه.  ینخواستن بزارن انبار
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 : زندیماه لبخند م یب یب

 

 سرت سالمت باشه.  ،یو دل خوش حاج یبه سالمت -

 

 اقیها مشخص شد، شور و اشت خیزده شد، تار حرفها

هر سه  یچشمها یخوب تو یآمدن روزهاها از 

. و دینفرشان همان طور که ماهور خواسته بود درخش

 کیکردند و رفتند من ماندم و  یخداحافظ یوقت

 خسته ام!  یادیذهن ز یسوال بزرگ تو

 

ماه،  یب یچشم قشنگِ ب ،یکنار ماهور مهدو یزندگ

است؟تا چه  یاول، چه شکل یروزها یپسر خوش صدا

چه  قایاست؟ و آخرش دق ریک و نفس گاندازه ترسنا

 !؟شودیم
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شب  مهیکه آن شب، آن ن یهمان تخت یرو اط،یح یتو

قلبش، حرفها زده بود  یبا دخترموچتر ،یماندن ادیبه 

 است نشسته بود. یته خوشبخت نجایو فکر کرده بود ا

  

جواب مثبت گرفتن از دختر کوچه  کردیشب فکر م آن

و حاال جواب مثبت را  ستیها ن یراحت نیبه ا اس،ی ی

 گرفته بود! 

 

 رها،یبود و صداها، تصو یسرش جنگ جهان یتو

 ! رفتینم رونیسرش ب یاز تو ،ییآن روز کذا یادهایفر
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پر از خشم حاج  یامشب را تحمل کرد. نگاه ها تمام

ماهان را، تحمل کرد و دم  ریو تحق هنیصادق و پر از ک

که  یبود. زن نیمه نشیبود و بزرگتر ادیز لشینزد. دال

بود و حاال، او،  دهیند یوقت بود دلخوش یلیخ

 کردیم یکار دیمادرش بود. با یدلخوش نیبزرگتر

 برگردد!  ادرشم یبه چشمها دیام یکم دیشا

 

 ماهور بابا؟  -

 

 یروزبه مو سمت  شودیکنده م نیاز زم نگاهش

از  یو کار دیدیچرخد. آب شدنش را به چشم م

 آمد.  یدستش برنم

 

  ؟یروبه راه ؟یخلوت کرد -
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و  کندیخودش را جمع م ندینش یکه کنارش م روزبه

 : زندیم یلبخند کمرنگ

 

 خوبم.  -

 

 رشدمیمن پ ای یستین زونیخوبه ماهور؟ م یهمه چ -

  فهمم؟یپرت و پال م

 

. ردیگیرا سمت آسمان مو سرش  کشدینفس م قیعم

 گریچند کوچه آن طرف تر بود و چند روز د کایمل

 نی. مگر اشدیشناسنامه اش ثبت م یاسمش تو

 نبود؟ شیآرزو

 

 هم بود.  یماه خواستیدلم م -
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 ! یآخ ماه -

 

 شیموها ندیب یروزبه م یچشمها یاشک را که تو رد

اوضاع را  یجور کی کندیو تالش م زندیرا چنگ م

  جمع کند:

 

  د؟یداروهاتون و خورد -

 

ماهور؟ از سر و کولم باال  نمیتورو بب یمن زندم بچه  -

 بره، بابابزرگ صدام کنه، زندم؟
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داروهاتون و سر وقت  د،یاگه به خودتون کمک کن -

 . دینیبیم بچمم یداماد د،یبه خودتون برس د،یبخور

 

تلفن همراهش را که  یو صدا ندیب یروزبه را م لبخند

شلوارش  بیرا از ج یگوش دیبا گفتن ببخش شنودیم

به شوق  یلیکه خ یقی. رضا بود. رفکشدیم رونیب

 اعتماد نکرده بود!  شیچشمها

 

 : زندیماهور م یبه شانه  یدست روزبه

 

 ریهم پ یبه پا دوارمیمبارکت باشه باباجون، ام -

 بابا.  ریشبت بخ د،یبش

 

 : زندیاما لبخند م سوخت،یم قلبش
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 ممنون، شبتون خوش.  -

 

 : کندیتماس را وصل م شودیکه بلند م روزبه

 

  ؟یبخر دیبا ای یکت و شلوار دار -

 

  ؟یچ ایکه بشم ساقدوشت  -

 

 داره مگه؟  ای -

 

پر بود و  تشی. ظرفکندیرضا کالفه اش م سکوت

اش به رضا  یودش و خوشبختحوصله اش قد اثبات خ

 نبود! 
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 درسته ماهور؟  یهمه چ -

 

آزارم  شتریشبا ب نیهست که ا یخال یجا هینه،  -

 غیج غیج یگوش نیاگه بود پشت هم یماه ده،یم

 شگاهیبخرم؟ آرا یبپوشم، چه رنگ یکه لباس چ کردیم

 از موهامو کوتاه نکنم ماهور؟  یچیکجا برم؟ ه

 

من باور کنم تو همه  یول خدا رحمت کنه خواهرتو، -

که فقط  هیخواهر یخال یبخاطر جا تیشونیپر نیا ی

  ؟یکرد یچندسال براش برادر

 

خوابد  یهمان تخت، همان طور که نشسته بود م یرو

 : ماندیآسمان م ی رهیو نگاهش خ
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و  ینیبیروز م هیو  یکیمگه به سال و روز و ماه؟  -

 یزندگکه من که باهاش  یماه ت،یکل زندگ شهیم

 کردم! 

 

  ته؟یمودت، االن زندگ کایسرکار خانوم مل -

 

بود. حسش را به  دهیسوال ممکن را پرس نیتر سخت

 یالیو خوش خ رهایها و تحق نیهمان توه انیم کا،یمل

 ها، گم کرده بود! 

 

 !مهیزندگ یهمه  -
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 یو من مثل آدمها ه،یزیجه دیخر یبرده بودند برا مرا

 .کردمیگنگ و شوکه فقط نگاه م

 

. زدمیدست وپا م یناباور ایدن کی انیخسته بودم. م 

که به کمرم خورده بود درد  ییضربه ها یهنوز هم جا

سخت خانه و دانشگاه  ی. و من دلم همان روزهاکردیم

 ! خواستیرا م

 یم نیرزمیارتون ها را زماهان ک میرسیخانه که م به

 ای. دلم دررومیحس و حال پله ها را باال م یبرد و من ب

شده  دایپ یمرد کیو هنوز هم حبس بودم.  خواستیم

بود که مرا بخرد و ببرد و هنوز هم حبس بودم. انگشتر 

 انگشتم بود و هنوزم حبس بودم.  ینشانش تو
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 و با خوردیتلفن همراهم زنگ م رسمیاتاقم که م به

 : دهمیاسم مونا جواب م دنید

 

همون تهران، باغ  رن،یبگ خوانیتمومه مونا، جشنم م -

کنم، خونه  یبرم همونجام زندگ دیروزبه خان، با قیرف

 کاریکنم؟ تورو چ کاریو چ یب یآقا، من ب یمجرد ی

 کنم؟ تازه بابام... 

 

 : زندیم میو پر از بغض صدا نگران

 

   کا؟یمل -

 

 : شودیم یمتالشام  نهیس انیم بغض

 

 . یبدبختشم حت یشکل نیا خوامیمن نم -
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المصب شما موش  ینکن، اون خونه  هیگر ش،یه -

فقط برو، از اون  ،ینگو مل یچیه ؟یدونیداره، هنوز نم

 یخونه برو، خالص کن خودتو، به قران قسم خونه 

 یبمون یخوایم یاون خونه بهشته، تا ک یماهور پا

باباتم  یکتک بخور یه یشنوب دادیداد و ب یاونجا ه

من دلم واست  ،یلته تهش بگه ماهان نکن؟ نزن؟ م

 یول شهیدلتنگ م تیاز دور یب یبرو، ب یول زنهیلک م

 . دمیبهش سر بزنم، قول شرف م دمیبرو، قول م

 

ماهور  ،یشناسیتو، تو ماهورِ قبل از اون اتفاق و م -

ترسناکه  ،یبعد از اون اتفاق، ماهور شب خواستگار

 مونا. 
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و درد  ماندیانگشتم ثابت م یحلقه  یرو سمیخ نگاه

 : کندیرا پر م میها قهیتمام شق

 

 یگاه امیکن، منم م یصبور شه،یحق داره، آروم م -

 که.  مونهینم ینجوریا ،یایبهت، تو م زنمیتهران سر م

 

 ! این گهی... دیبابام گفت رفت -

 

پر سکوت پر از حرف، پر از بغض،  کی کند،یم سکوت

 :نهیاز ک

 

 .واسه دلت رمیمن بم -
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 شنومیماهان که م یو با صدا کنمیرا پاک م میاشکها

 : مییگویم دیآ یسمت اتاق م

 

 برم، خدافظ. دیمونا من با -

 

. فرستمیبالشت م ریرا ز یو گوش کنمیم عیرا ق تماس

و من  کندیبدون در زدن و اجازه گرفتن باز مدر را 

 : نمیبیگاو م هیرا شب شعوراشیخودِ نامرد ب

 

روزبه خان زنگ زده گفته عصر اجازه بده با  گهیبابا م -

 ساعت پنج. ش،یآزما دیبر کهیمرت نیا
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 نیها به هم نخورد ا شیاگر آزما کنمیخودم فکر م با

  خورد؟یازدواج بهم م

 

 باشه.  -

 

 : ندینش یمقابلم م یصندل یو رو دیا یم جلو

 

  ه؟یگردنبندش ک یدختره رو نیا -

 

را هم  یمحل قاتیتحق خواستیدار بود! حاال م خنده

 شروع کند؟ 

 

 خواهرش!  ،یماه -

 

 : زندیم شخندین
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  ن؟یمارو؟ خواهرش کجا بود ا یگرفت -

 

 دختر روزبه خان و همسر دومش!  -

 

 : خنددیمسخر مو بعد با ت شودیگشاد م شیچشمها

 

همن پدر  یخوبه پس، پسر کو ندارد نشان از پدر، کپ -

نامرد... بپا  ،یدو دره باز، عوض نیو پسر هان؟ همچ

 . ارهیپس هوو سرت ن

 

 : کنمینفرت نگاهش م با

 

 ماهان.  رونیگمشو ب -
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 .... زنمیم -

 

که روبه روته  یاز زدن نترسون خب؟ کس گهیمن و د -

الزمه بکن بعد  یپس هر کار رسه،تیاز مردنم نم گهید

 گمشو. 

 

 مانده:  میچشمها ی رهیو بهت زده خ متعجب

 

 دمیدختر، قول م ییایح ینمک نشناس و ب یلیتو خ -

چون  شه،یبچم کاشته باشه برات باز روت کم نم هیاگه 

 ! ییایح یب

 

 یکتاب رو یو او عصب بندمیخجالت حرفش چشم م از

 .رودیم رونیو ب کندیصورتم پرت م یرا تو زیم

 

@shahregoftegoo



 [21.04.21 12:04] 

 

  2۸4_پارت#

 *** 

گذشت  شگاهیو آزما نیماش یکه تو یزمان تمام

 ریمس نیچرا ا میکردیو فکر م میساکت بود مانیهردو

انگار کل  کند،ینم یاری مانیپاها م،یرویرا خودمان نم

 بود!  دهیکشما را با خودش  یاتفاقات را کس نیا

 

 نیو سوار ماش مییآ یم رونیکه ب شگاهیآزما از

حرکت کند دستش را سمتم  نکهیقبل از ا میشویم

. کنمیرا جمع م میآورد و من پاها یداشبورد م

و  کشدیم رونیو قرص ژلوفن را ب زنمیم شخندین

 . بنددیداشبورد را م
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او هم  کنمی. و فکر مدیباریم یخستگ شیچشمها از

ما تنها  دیبود. شا دهیرا نخواب شبیام دمثل من تم

 یکداممان ذوق چیکه ه میبود یعروس و دادماد

 ! مینداشت

 

و سمت عقب  گذاردیام م یصندل یرا لبه  دستش

و مردانه اش  دهیکش یانگشتها ی. نگاهم روگرددیبرم

 یو هول تو شانیپر یماند و باز هم مثل آدمها یم

عقب  یلآب را از صند ی. بطرشومیخودم جمع م

 . کشدیم رونیو قرص را از خشاب ب داردیبرم

 

مرد  نیبودم. من با ا زاریخودم ، از تمام خودمم ب از

هم  شیچشمها یآرام و مهربان چه کرده بودم که تو

 از قرار و آرامش نبود!؟  یاثر
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 ضرر داره!  یلیقرص ژلوفن خ -

 

 یچرا دخالت کردم! وقت دانمیچرا گفتم، نم دانمینم

و  کردمیت مرگبار دو ساعته داشت خفه ام مسکو نیا

 میگلو خیو محکمتر ب شتریب دنشیعذاب وجدانم با د

 : زدمیحرف م دیبا داد،یرا فشار م

 

 فقط ژلوفن ضرر داره؟  -

 

دهانش  ی. قرص را توکنمیو گنگ نگاهش م جیگ

 نییآب را هم جرعه جرعه پا یو بطر گذاردیم

و  گرددیم برم. نگاهش سمت نگاه پر از سوالفرستدیم

 : کندیسوالش را کامل م

مثال جز ژلوفن که تازه جز ضرر الاقل دردت و ساکت  -

 دادن آدما ضرر نداره؟  یو باز بیدروغ و فر کنه،یم

@shahregoftegoo



 

 اتفاق بود که...  هیندادم، اون فقط  یمن شمارو باز -

 

منم که فقط صدام خوبه،  ،یشد به باز لیکه تبد -

 م،یبلد نبود یاعر، ما بازافتضاحه، به قول ش میگریباز

 ! یمارو آوردنمون تو باز

و نگاه پر از بغض من سمت  کندیرا روشن م نیماش

پشت  یها، آسمان ، باران ها ابانیخ گردد،یپنجره برم

 چیه گرید ز،یچ چیآن طرف تر، ه یکم یایهم، در

 نبود!  ییتماشا

 

تو بار بزنه  هیزیجه فرستمیم نیفردا پس فردا ماش -

 لوازم!  دنیچ یبرا ایران، بعدم خودت بببره ته

 

 اون خونه هم مهمه؟  دمانیچ -
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 شوم،یکه الل م کندیبا اخم نگاهم م یو طور گرددیبرم

 : کایمل یکاش خفه شو

 

  ه؟ی! مشکلادیواسه مادرم ز ر،یواسه بنده خ -

 

 نه.  -

 

گفتم که دلش سوخت و آن نگاه  فیقدر آرام و ضع آن

 گرفت.اش را از نگاهم  یجهنم
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را سر به  میو من فقط پشت هم بغض ها کندیم حرکت

آن قدرها حق داشتم که  خواستی. دلم مکنمیم ستین

را بدوم. و  ریداد بزنم نگه دارد و بعد، بعد تمام مس

جا  نیببارم. اما درد ا ابانیخ نیرا کف هم میبغض ها

 ! یحق چینداشتم، لزوما ه یحق چیبود من ه

 

 بود!؟  یجا چ نیکه بنده بجاش نشستم ا یاسم اون -

 

 ریو گردنم از حرکتم ت گردمیسمتش برم شوکه

 : کندی. طلبکار نگاهم مکشدیم

 

 ست؟ین یناحق یادیاسمشم ندونم؟ ز ه؟یچ -

  

 : زنمینفس لب م یو ب شودیمشت م دستم
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 ! یمحب انِیک -

 

سخت  د،یگویم یدار یاندازد و آهان معن یباال م بروا

من دلم  ی. ولکندیسکوت م مان،یبه هردو گذشت،یم

 گذشتیفکرش م یبداند من آن قدرها که تو خواهدیم

 بد و پست نبودم! 

 

 .... یعنیمن فقط،  -

 

 شیمرد و چشمها نیچرا ا کردم؟یکلمه ها را گم م چرا

چرا  کرد؟ین مزبا یدست و پا و ب یقدر مرا ب نیا

و  دیگویم شیبودم که از جرم ها یمقابلش مثل مجرم

 یاز بخشش نم یمامور مقابلش اثر یچشمها یتو

  ند؟یب

 

@shahregoftegoo



مدت و  هی م،یزندگ یبود که اومد تو یتنها مرد انیک -

و من... من دوسش داشتم، فکرمم ازدواج  میبا هم بود

... دوسم یداده بود، ول یبود، اونم قول خواستگار

 ت! نداش

 

و  کندیم یمقابلش رانندگ ابانیخ ی رهیسکوت، خ در

 دنیشن یکه حوصله  دیگویرخ پر از اخمش م مین

 ندارد: 

 

ماه،  یب یبه روح مامانم، به جون باباصادق، به جون ب -

من فقط چوب  ستم،ین دیکنیکه فکر م یمن اون دختر

 مو خوردم.  یسادگ

 

 ی، توروراستن گن،یساده دروغ نم یساده!؟ آدما -

ازشون  یپدر یب هی یوقت دارن،یآب نمک نگهت نم
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محکم و  گسید یکیو دلشون با  کنهیم یخواستگار

موقع خرد شدن  دن،ینم ینه، آدمارو باز گنیفکر م یب

وقته  یلیساده خ یآدما کنن،یفقط تماشا نم یکی

 تموم شدن خانوم مودت! 

 

سرزده و بدموقع، لعنت به  یبه بغض ها لعنت

 : سوزاندیتا مغز استخوانم را م که تیحرفها

 

 یجور نیهمشون بدون قصد بود بخدا، قرار نبود ا -

قرار  نجا،یماهان برسه به ا یشه، قرار نبود سوتفاهم ها

 نبود!
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و ماهور پشت  کنمیپاک م ختنیرا قبل از ر اشکم

. کاش نگاهم نکند. کاش سمتم کندیرمز مچراغ قرمز ت

هم چراغ قرمز  یزندگ شدیبرنگردد. کاش م

 ستین تیغصه ها یکه توانت اندازه  ییداشت،وقتها

 یب یادیز یزندگ ،یادامه نده ،ینفس بکش ،یستیبا

 رحم نبود!؟ 

 

بگم،  دیمن با یول د،یبشنو خوادیدلتون نم دونمیم -

 بگم و...

 

 هیو ماجرا برگرده به  دیه کنو خودتون و تبرئ دیبگ -

 و تلخ و مقصر اعالم بشه هان؟  ریسختگ یخانواده 
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 رفتمیم دیمن نبا دونم،یمن اشتباهات خودم و م -

 .... من  کردم،یاعتماد م دیپسر تنها، من نبا هی یخونه 

 

و  یزیچ کنه،یم شونیفقط آدمارو پر یمونیپش -

 ! کنهیجبران نم

 

 یحجم از مهربان نی! به ایوماهور مهد یتلخ بود چقدر

 آمد!  ینم یهمه تلخ نیا تیصدا

 

 ! کنهیبزرگترت م شه،یدرس م شه،یتجربه م یول -

 

و  میکه قراره دست و پا کن یا یبه زندگ یکمک نایا -

  کنه؟یم میتوش موند
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. حرکت شودیو چراغ سبز م رودیم شیاز حرفها نفسم

 .زندیشخم م یو دلم را انگار کس کندیم

 

 خواستمیو بگم، من که م یهمه چ خواستمیکه م من -

 و...  دیکمک کنم خالص ش

 

 ا،یدر یتو شیکه انداخت هیکمک کردن شما مثل آدم -

و داره خفه  زنهیعمق دست و پا م یتو ست،یشنا بلد ن

قبلش سرشو  یکمک، ول یبرا یگردیبرم شه،یم

 یوقت ،یدارینگهش م قهیآب و چند دق ریز یکنیم

باال،  شیکشیم خورهیو آب م رهیخوب نفسش م

زنده  فطر نکهیو ا یشما کمکت و کرد رون،یب شیاریم

 با خودشه!  گهیبمونه و نمونه د

 

 :دهدیرحمانه ادامه م یو او ب بندمیم چشم
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 دیببخش یکمک کردنا مثل بعض یوقتا بعض یبعض-

طرف له شده  ؟یگفتناس، طرف مرده، کمک چ

 ه؟یچ دیببخش
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! گفتن یمارو آوددنمون تو باز میبلد نبود یما باز -

 میتاب خوردن دار میدید میبزن می! اومدیخوریم ینزن

و  میخورده بود یاما دل زدن نه! دست آخرم هر چ

 . میخودمون باال آورد یرو

 م،ینبود یشکل نینگاه نکن، ما که ا ینجوریمارو ا"

 یدست، اما از هر ک هی. صاف، میآسمان بود نیا هیشب
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 گهیکه دو روز د میدیشن یزیچ هی دیاز راه رس

 ! میچقدر خر میدی. تازه فهممیدیبرعکسشو د

 !دهیمار گز میشد میخر نباش گهید میخواست

 یانگار تو ؟یدید ارویدن دهیمار گز هیحاال از چشم  تا

خودمون  یچشمت خاک رفته باشه! ما دلمون برا

  "تنگه...

 

 

 آرامش داشت و خودش نه! شیصدا

 . سوزاندیصدا و حرفها م نیا چقدر

دست لرزانم  کندیماه که ترمز م یب یب یخانه  یجلو

را  نیو او ماش رودیم نیماش ی رهیسمت دستگ

استعفا  ایجا از دن نیهم خواستی. دلم مکندیخاموش م

 شود!  شروع یبهتر یتمام شود و جا زیبدهم و همه چ
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و هم  ریمس کی یتو میانگار من و ماهور افتاده بود اما

گناه، همان قدر  ی. هر دو همان قدر بمیبود ریمس

 مقصر! 

 

 !؟ کایخانومِ مل -

 

 زیچقدر همه چ گردم،یبرم دیبا ترد کنم،یم مکث

 انیزده بود. لعنت به تو ک خیزمستان  کی هیشب

 ! یمحب

 

اومد اونجا،  اگه  ایرد اگه تلفن ک ،یِزیمادر من آدم ت -

 یزد، اگه سوال یاگه حرف د،یو پرس شیجواب آزما

کرد، لطفا، لطفا، حال خوب و شوق و لبخند و بچسبون 

 اون صورت عزادارت!  یرو
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 : سوزاندیمثل سرب داغ م میگلو یتو یها بغض

 

 حتما.  -

 

 روزخوش.  -

 

. شومیم ادهیو پ کنمیم یحال خداحافظ یو ب آرام

 یراه م یب یب یو سمت خانه  شودیم ادهیپماهور هم 

 افتد.

  

قدم زنان سمت خانه  واریو خسته از کنار د ریبه ز سر

با هم  یماه و روزها یب یب یافتم و دلم برا یراه م

 .زندیبودنمان لک م

  

 : شنومیخانم را م نیمه یصدا

@shahregoftegoo



 

  کا؟یسالم مامان جان، کو پس مل -

 

. دلم کنمیرا تندتر م میو قدم ها بندمیم چشم

بگذارم  یبه عنوان عروسشان پا به خانه ا خواستینم

 : کردمیفکر م میاهایکه به رو

 

 جان؟  کایمل -

 

 : دهمیهم فشار م یرا با درد رو میچشمها ستم،یا یم

 

 منتظرتون بود. یب یب ایکجا مادر؟ ب -

 

 [24.04.21 13:47] 
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را  میو چشمها چسبانمیم میلبها یلبخند را رو سخت

و سمتش  گردمی. سختر برمکنمیم یاز غم خال یکم

لحظه ها که اخم  نی. ماهور هم برخالف تمام ارومیم

ازاردهنده، حاال او هم بخاطر  یکالفگ کیداشت و 

که انگار از  کردینگاهم م یو طور زدیمادرش لبخند م

 ! ودبرگشتنم خوشحال است. اما نب

 

 خانم.  نیسالم مه -

 

خودته  یتو، خونه  ایب زم،یماهت عز یسالم به رو -

 نداره.  یبیغر گهیکه د نجایا

 

 : گرددیسمت ماهور برم نگاهش
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 خونه بچه؟  شیاریب دیتو نبا -

 

 : دهدیجواب م یجد ماهور

 

 گفتم معذب نباشن! -

  

خوب  شیآزما ه؟یخودشه مادر، معذب چ یخونه  -

 بود؟ 

 

 بود. خوب  -

 

 : بوسدیو صورتم را م دییایم جلو

 

 تومادر.  ایب زم،یمبارکت باشه عز -

@shahregoftegoo



 

 نیهم یتو نجا،ی. چقدر امیشویم اطیوارد ح همراهش

کدام از  چیروشنم فکر کردم و ه ی ندهیبه آ اط،یح

 ! دیاز راه نرس میاهایرو

 یماهور مهدو یاز چشمها اطیح نیهم یتو چقدر

 گفتم!  میاز آرزوها انیگوش ک یفرار کردم و تو

 

 رورویز هیدر صدم ثان زادیآدم یایطور تمام دن چه

 !؟ شدیم

 

از همان  دنمیبا د یب یو ب میشویوارد خانه م همه

. دهدیم لمیاش را تحو یشگیمعروف هم یخنده ها

 یِو من با همان بغضِ لعنت کندیباز م میرا برا شیدستها

 . برمیبدموقع با آغوشش پناه م
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 لم!؟ عروس خوشگ -

 

 سوخت و تمام نشد!  تمامم

 

 خوب بود مادر؟  شتونیآزما -

 

خوب  زیو همه چ میینگاهش کنم و بگو خواستیم دلم

خوب است  زیاست جز حال دل من و پسرت! همه چ

 ! شودیو تمام نم سوزدیجز قلبم، که با هر تپش م

 

 .ماه یب یبله ب -
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روزبه خان را از پشت  یو صدا شومیآغوشش جدا م از

 : شنومیسر م

 

 بابا جان.  یخوش اومد -

 

 : گردمیو سمتش برم شومیم بلند

 

 ممنون.  یلیسالم خ -

 

راحت باش بابا، من دارم  نیجان، بش کایسالم مل -

 بابا.  نیشهر بزنم، بش یتو یگشت هی رمیم

 : نمزیم یکم جان لبخند

 

 به سالمت.  -
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و  نمینش یتخت م یلبه  یب یکنار ب رودیکه م رونیب

 : رمیگیدستش را م

 

  د؟یخوریحالتون خوبه؟ قرصاتون و سر وقت م -

 

خانوم. هنوز شوهر نکرده  یشما مل یاز احوال پرس -

 رفت مادر؟  ادتیمن و 

 

 ندینش یمبل م ی. ماهور روکنمیزده نگاهش م خجالت

ماه  یب ی. نگاه برودیمت آشپزخانه محانم س نیو مه

 : گرددیسمت ماهور برم

 ماهور.  یاریب ریبه د رید یدختر مو نبر -

. ماهور شودیم یدلم خال یو تو رمیگیرا گاز م لبم

 : خنددیم

@shahregoftegoo



 

 اصال نبرمش باشه واسه خودتون؟  یخوایم -

 

اش گفته بود.  هیگفته بود. از ته همان دلم پر از گال تلخ

 : دیاه خندم یب یاما ب

 

چرا  یگیتازه با خودت م یکن یکه زندگ کایبامل -

 . میزندگ یتو اوردمیدختر و ن نیزودتر من ا

 

و با  کندیتوقف م میچشمها یپر از درد ماهور رو نگاه

 : دیگویم یا هیلحن پر از کنا کی

 

 بله، اون که صد البته.  -
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 ندینش یو م گرددیبرم یچا ینیخانم که با س نیمه

 : ردیگیرا سمتم م یو فنجان چا کندیم نگاهم

 

 جان؟ حالت خوبه؟  کایمل دهیچرا رنگت پر -

 

 نام و نشان بود.  یجهنم داغ و ب کی حالم

 

 بله خوبم فقط دلشوره دارم.  -

 

 : زندیم یمهربان لبخند

 

ماهورم  دوارمیدخترم، ام هیعیدلشوره طب -

 خوشبختت کنه و من و سربلند کنه قربونت برم.

 

 [25.04.21 13:41] 
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 انیزدند و بردند و من م نیمرا بار ماش ی هیزیجه تمام

 کا،یکه من، مل شدیهنوز هم باورم نم اهویهمه ه نیا

 ! یمهدو یماهور شدم و عروس خانواده  یخانم خانه 

 

 یخانم و روزبه خان همراه ماهور هم برا نیمه

و  رندیمرا بگ یاجازه  نکهیآمده بودند هم ا یداحافظخ

 ی نهیخانه، و فقط من غم و ک دمانیچ یببرند برا

 ! دمیفهمیبابا صادق را خوب م یپنهان چشها

 

 کردمیو فکر م کردمیچمدان کوچکم را پر م داشتم

 یرفتن به تهران و خانه  لیقبل که بارو بند یدفعه 

و هنوز هم به  ها را بستم حالم خوب بود یمهدو
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 یزیچ چیبود و حاال... حاال ه دواریام میاهایرو دنیرس

 وجود نداشت!  یدواریام یبرا

 

 نه؟  یدیرس یخواستیکه م یزیبه چ یخوشحال -

 

 . ماهان، آخ ماهان: کنمیو نگاهش م گردمیبرم

 

  ؟یدونیخواستم؟تو م یم یچ -

 

که جا خورد.  دمیپرس نهیقدر با خشم و بغض و ک آن

 کیاگر از  یحت ست،یبا اجبار قشنگ ن یزیچ چیه

 جهنم خالصت کند! 

 

 اده،یروت ز نیهمچ ،یفتیخوبه، از تب و تا نم -

 یتارو پودت، کدوم دختر یرفته تو ییایح یب نیهمچ
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و خوش صدا با وضع  پیپسر خوش ت هی ادیبدش م

اگه  یحت ران؟یا تختیخوب برداره ببرتش پا یمال

باشدت،  چوندهیبار پ هی نداشته باشه و رتیشرف و غ

 هان؟  یکن لشیبه شوهر تبد یتونست نکهیمهم ا

 

ها، اصال و ابدا به  یمعرفت یوقاحت ها، حجم ب ی اندازه

 ! شدینسبت ها مربوط نم

 

را هم  یو احساس ینسبت خون نیتر کینزد یکس اگر

 یانتظار هر اتفاق د،یبا د،یبا د،یداشت متقابال با یبا کس

. شودیه باشد! نداشته باشد کله پا مرا هم از او داشت

که فکر  دیناام یادیز یمثل من، مثل من خسته 

است ،  ریو سختگ یرتیغ یادیبرادرم فقط ز کردمیم

 نکردند.  نامع شیرا برا رتیفقط غ
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 کیندارم. فقط کنارم  یمن اصال برادر دمیدیاما م حاال

عقل رشد کرده و  یمنطق و ب یکله و ب یب یپسر بچه 

کرده مرد شده، کشف کرده، مچ گرفته، و پرونده  الیخ

 ماجرا هم به دست خود قدرتمندش بسته شده!  ی

 

بعد از رفتن من،  یمودت، ول یاز من که گذشت آقا -

خودت، عقلت، شعورت،  یرو شتریب ندت،یبخاطر آ

که  یشکل همون یکی یشیم یفهمت، کار کن، کار نکن

 شوهر من مثال!  شیبه زور خودت کرد

 

قبل از رفتنت  یاون زبونت و کوتاه نکن ،یمل نیبب -

هر  ،یکف دست همون بچه قرت زارمشیم برمشیم

همون روزام زبونت دراز  یو تو یکرد یخواست یغلط

چرا بهمان  دیکنیچرا فالن م ستین رتیغ نیبود که ا

 بوده و هست! ادیروت ز شهیتو هم د،یکنیم
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همان دندان  یآرام تر، از ال یلیو خ زنم،یم شخندین

 رونیب میصدا نکهیا یاز خشم چفت شده ام، برا یها

 نالم:  ینرود، م

 

 یبه هر در دیشا شه،یبرم دلم واسه بابا تنگ م یوقت -

التماس خدارو بکنم  دیشا دنش،یبزنم واسه دوباره د

اما مطمئنم، اما شک تدارم،  نمش،یبب گهیبار د هیبزاره 

 خوامیبرگردم، ازش م گهیبار د هیاگه اجازه بده، اگه 

چشمم  گهیکه د رونیو بندازه ب وونیقبلش، تو ح

 ! امردتبه چشم ن فتهین
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و مرا  ردیگیاورد و با خشم شالم را م یجلو م دست

 : کشدیسمت خودش م

 

 .... زنمیم یجور هیچاکتو،  یببند اون دهن ب -

 

و سر جفتمان سمت در  خوردیبه در اتاقم م یا ضربه

روزها  نیکه ا یماهور بود. با همان اخم گردد،یبرم

 یبود تو ستادهیصورتش بود. ا یشگیمهمان هم

 یکه رو یماهان و دست یچارچوب در و نگاهش رو

. ماهان با شودی. وارد اتاق مدیچرخیمن بود م یقهی

 : کندینگاهش م یهمان نفرت و طلبکار

 

  ش؟یفرما -
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مچ  یو با اخم دستش را رو یهمان طور جد ماهور

 تیاما عصبان زدیآرام حرف م گذارد،یدست ماهان م

 : دیکشیم غیج شیچشمها یتو یحت

 

 ول کن!  -

 

از بس که  دادیزهرمار م یدهانم مزه  د،یلرز یم تنم

 : کندیتلخ بود. ماهان گر گرفته نگاهش م

 

 شازده!؟  یشیم میرتیشما غ -

 

. دیرس میسوخت، و هراس به تک تک سلول ها قلبم

 حرمت ها را نگه دارد:  کردیماهور اما تالش م

 

 بهت!  گمیشما شل کن م -
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 ی قهیماهان با حرص و قدرت دست ماهور از  دست

ماهان  ی قهیو  بردیافتد و ماهور دست م یم نییمن پا

 : کندیدرست م یشیرا نما

 

شما  یبازوها یکه تو هیزیچ رتیاگه منظورت از غ -

شدنش مشت و لگداتون  کیو هر بار با تحر انهیدرجر

ندارم،  رتی!نه من غشونیصورت ا یتو خورهیم

 ! شمینم میرتیغ

 

بودم که  ریخروار حس بد، چقدر حق کیداشتم و  بغض

 شیماهور هم مجبور بود از من دفاع کند. مجبور بود پ

 ند!خودم، برادر خودم، از من دفاع ک یخانواده 

 

 [2۶.04.21 14:15] 

@shahregoftegoo



 

  292_پارت#

 

 : دیگویبا تمسخر م ماهان

 

 یاز دختر مردم سواستفاده کن نکهیا رتینه پس، غ -

هم  زهی! جایهر میتفاهم ندار یبعد بگ یحالتو ببر

 جناب؟  یخوایم

 

 :دهدیاما آرام جواب م یعصب ماهور

  

وقت، دست و  چیوقت، ه چیه هگید خوامیمن فقط م -

زن من بلند نشه، که اگه بشه، نشونت  یصدات رو

جز شما همه زور و قدرت زدن و دارن، چه بسا از  دمیم

 ! شتریشما هم ب
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و خشم  تیماهان از حجم جد یمانده بودم. حت مبهوت

 ماهور مات مانده بود. 

 

محترمانه،  یزنیاگه م ایحرف نزن،  شونیکال با ا ای -

 ت، مودب! درس

 

 نجایکه زنت ا دمیشنید بچه پرو، اگه من نبودم و نم -

تو دق مرگ شده بود.  یِرتیغ یو ب ییوفا یو ب هیاز گر

 ورم کرد و...  رتتیرگ غ هوی

 

 ایکارت مدال بندازم گردنت؟  نیبابت ا یخوایم -

  ؟یفداکار نیسجده کنم واسه ا ؟یچ

 

  نالم: یم شودیماهان که با خشم بلند م دست
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 زشته رون،یماهان توروقران برو ب -

 . 

و  کندینگاهش م بیخون سرد و دست به ج ماهور

. نگاه رودیم رونیو ب ردیگیماهان با نفرت نگاهش را م

 : گرددیکالفه اش سمتم برم

 

  ؟یآماده ا -

 

 ... یول دیممنون که ازم دفاع کرد -

 

چمدونت و  اد،یو اما و اگر خوشم نم یمن کال از ول -

 منتظرن!  رونیند ببب
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 نینبود بفهمد من دارم ا چکسیگرفته بود و ه دلم

که  رودی!؟ سمت در مکشمیمثال خوش را چه م یروزها

 : زنمیم شیصدا

 

 ماهور؟  یآقا -

 

 . کندیو نگاهم م گرددیبرم

 

 بله؟  -

 

بپرسم بعد از رفتنمان، جشن گرفتنمان،  خواستمیم 

است و  یتو شکل با یروزها زندگ نیبعد از گذشتن از ا

 نشد... نتوانستم!

 

 [2۶.04.21 14:15] 
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 از مراسم.  نجا؟قبلیا میگردیبازم برم -

 

 یماه کنمیو من حس م دیآ یجلو م بیدر ج دست

 :خنددینم گریروزها د نیگردنبندش ا یرو

  

  ؟یدار یکار مهم نجایا -

 

 ینداشتم. روزگار خوش یا کار مهمکج چیه گرید من

 ! یهم اگر بود گذشت جناب مهدو

 

 نه، فقط خواستم بدونم.  -
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داره چقدر تهران کارمون  یبستگ ست،یمشخص ن -

 منتظرم.  رونی. بمیهم بر دیخر یبرا دیطول بکشه، با

 

 یو همانجا رو شودیم یخال میپاها ریز رودیکه م رونیب

. شدمیحرفها م نیاز ا محکمتر دی. باشومیتخت آوار م

. چون از امروز به بعد، از امروز تا شهیتر از هم یقو

 تنها!  یلیتنها بودم، خ م،ینفس ها یانتها

 

 یم نهییآ یجلو شوم،یو بلند م بندمیرا م چمدانم

صورتم بهتر شده بود و درد قلبم،  یزخم ها ستم،یا

 ! شدیم شتریو ب شتریجراحتش هر روز ب

 

کوله ام جا  یرا تو نمیو دورب مکنیرا مرتب م شالم

و نگاه آخر را به اتاقم  دارمی. چمدانم را هم برمدهمیم
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 الیشاهد خ یادیز یکه شب و روزها یاندازم. اتاق یم

 بود!  میها و اشک ها و دردها یباف

 

خانه  نیبه ا گرید گفتیدر من بود که م یحس

بود که من دلم  نیتلخ تر قصه ا ی. و جاگردمیبرنم

 ی. کجاشدیتنگ م شیجهنم و نگهبان ها نیا یبرا

  برند؟یم گریجهنم به جهنم د کیآدم را از  ایدن

 

اگر حرف  یجهنم بود. حت یماهور مهدو یچشمها

اگر فقط  یحت زد،یکتک نم د،یکشیداد نم زد،ینم

 ! یسوختیم کردینگاهت م

 

خرس کوچک  ی. نگاهم روزدیریو اشکم م رومیم عقب

 : زنمیو لب م ماندیم زمیم یرو
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براش  ؟یقرص قلبشو بد ؟یمراقب بابام باش یبلد -

باغچه آب  یبه گال یبلد ؟یکم نمک درست کن یغذا

تا ماهان... مراقب باباصادق  شترِیبه تو ب دمیام ؟یبد

 باش! 

 

. رومیم رونیو ب کنمیبغضم در را باز م دنیاز ترک قبل

 دمیشنیبودند و م یمشغول حداحافظ اطیح یهمه تو

 : گفتیه خان مکه روزب

 

 ،یحاج دیخودمون نگرانش نباش یخونه  ادیم کایمل -

خودتونم هر وقت  دم،یدیانجام م دارویکارا و خر

 چشم.  یقدمتون رو دییاریب فیتشر دیخواست

 

 در پناه خدا روزبه خان. -
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 یخانم چا نیمه یاتاق خانه  یتو یب یب همراه

 یو من بابت شوق چشمها میکردیو فکر م میخوردیم

 شرمنده!  یلیماه شرمنده بودم. خ یب یب

 

 !؟ دیکن یماهور با ما زندگ یخونه  دییاینم یعنی -

 

 دلچسبش:  یاز همان لبخندها زند،یم لبخند

 

تازه عروس  یخونه  امیمن ب ،یزنیوا مادر چه حرفا م -

 کنم؟  یزندگو داماد 
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 کاریچ دیخوایداره؟ اونجا تنها م یرادیخب چه ا -

 امیهر روز ب تونمینم شهیمثل هم گهیمن که د د؟یکن

 و... 

 

خسته و  یچشمها یتو زندیو زل م ردیگیرا م دستم

 : سمیخ

 

کجا عوض  چیبا ه اشویمن شهرمو در یدونیتو که م -

 یقوط نیا یتو نجا،یمن ا یدونیتو که م کنم،ینم

. آخه مادر مگه تو تاوان کنمیم یاحساس خفگ تا،یبرک

و نگرانم  یتا آخر عمرت مراقب من باش یمن و داد

فکر کن دورت  تیخدا بزرگه، نترس، به زندگ ؟یش

 بگردم.
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ماه،  یب یام فکر کنم ب یبه زندگ خواستمیم من

 شانیام را در برابر آبرو ینخواستن، نذاشتن، زندگ

 فروختند و تمام شد! 

 

 یشما زندگ یخونه  مییایما ب دیزنیبا ماهور حرف م -

  م؟یکن

 

ماهور را خراب  یداشتم تمام زندگ زدم،یگند م داشتم

 ! کردمیم

 

  م؟یگفتیم یچ میداشت کا؟یمل -

 

ماهم پاک  یب یحافظه تا تمام مرا از خاطر ب نیا

 دست بردار نبود؟  کردینم
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  د؟یداروهاتون و نخورد -

 

 شیتا برا شومیمن خسته بلند م و کندینگاهم م جیگ

خانه آمده بودم همه  نیقبل که به ا ی. دفعه اورمیآب ب

 . رفتیم شیپ یطور بهتر زیچ

 

خانم مشغول صحبت با  نیمه شوم،یآشپزخانه م وارد

 تلفن بود: 

 

 مییایکردن بگو ما ب یو که خال لینه ماهور جان، وسا -

اتم رفت نه مادر باب م،یدست و پا یتو ینجوری، آره ا

دنبال کارا، آره به خونه زنگ بزن، باشه قربونت برم 

 خدافظ. 

 

 !؟ دیببخش -
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لبخند  دنمیو با د گرددیبه دست سمتم برم یگوش

 : زندیم

 

 میاستراحت کن بعد بر کمیمگه؟ گفتم  یدیتو نخواب -

 که. مینیخوشگلتو بچ یخونه 

 

 [27.04.21 13:21] 
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حس گنگ و ترسناک  کیاما ته دلم  زنمیم لبخند

 : ردیگیجانم را م

 

 داروهاشو بخوره.  یب یب خواستمیآب م وانیل هی  -

@shahregoftegoo



 

 رفت.  ادمیباز  دادیداد ب یا -

 

 . کندیو پر از آب م داردیبرم نتیکابرا از  وانیل

 

بخواب،  کمیبهش، تو برو اتاق ماهور  دمیم برمیمن م -

مامان  یافت یحاله، از پا م یخسته و ب یلیات خچشم

 جان. 

 

 نه من خوبم...  -

 

از  ییجدا یحتما دلشوره  ،یقرار یب یول یخوب -

که، من  فهمتتیمن م ،یخانوادت و شهرتم دار

تو انگار  نجا،یو گذاشتم و اومدم ا یهمه چ یروزگار

 ! یمن یایجوون
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 : آخ

 

  کا؟یخوبه مل یهمه چ -

 

تو با  میبگو خواستی. دلم مکردیه ام مداشت خف بغض

 دیمن اما، انگار تبع ،یدلخوش ایدن ایبا دن ،یعشق آمد

 شده بودم. 

 

 : کشدیو م ردیگیرا م دستم

 

 آره؟  یدینخواب شبمیحتما د -
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 یو قلبم، قلبم را انگار کس بردیسمت اتاق ماهور م مرا

 کندی. در اتاقش را که باز مدادیمشتت فشار م یتو

 . کندیام را پر م ینیطرش تمام بع یبو

 

تلفنم  نیا ایبخواب تا ماهور زنگ بزنه، ب کمیبرو  -

دلشوره نداشته  خودیب یدارشیزد بماهور زنگ ریبگ

 ! یباش

 

اتاق و  نیبه حال ا یخانه خواب نداشتم وا نیا یتو من

و  شمیاش. ناچار وارد اتاق م یآن خاطرات کوفت

  :زندی. لبخند مرمیگیرا م یگوش

 

 بهم بگو.  یداشت ازین یزیچ -
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باتالق  کی انیانگار م بنددیو در را که م رودیم رونیب

، نگاهش،  وارید یعکسش رو روم،ی. عقب مرومیفرو م

. کردیآن لبخند محوش، انگار داشت مرا مواخذه م

 نمینش یتخت که م یرو روم،یو عقب تر م زنمیپلک م

افتد و  یم وترشیکامپ زیم یرو دمینگاهم به کاله سف

 . سوزاندیم راتا مغز استخوانم  یدرد

 

از  شهیاز هم شتریو ب دارم،یو کاله را برم شومیم خم

مرد چه کرده  نی. من با قلب اشومیم زاریخودم ب

صورتم  یو کاله را رو کشمیتخت دراز م یبودم؟ رو

. چشم دادیاش را م یعطر لعنت ی. کاله هم بوگذارمیم

و  زدیپشت هم بر میکهااش دهمیو اجازه م بندمیم

 یکاوریر دیباپشت هم بترکد. من  میبغض ها

تازه  کیاتاق  نیاز ا رونیب یآدمها یبرا شدم،منیم

باورِ  کیو عشق، من  اقیعروس بودم با هزار اشت

@shahregoftegoo



 دیبدهکار بودم. حداقل با یدرست را به ماهور مهدو

 !کردمیرا راحت م یب یپدر و مادرش و ب الیخ

 

 [2۸.04.21 12:5۶] 
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 !؟ ییهویقاب عکس و کجا بزارم شادومادِ  نیا -

 

 گذاردیکانتر م یرا آرام رو یشکستن یظرفها کارتون

 یلحظه ا یبرا شی. چشمهاگرددیو سمت رضا برم

 و قلبش از تپش خسته بود.  کردندیخواب التماس م

 

زودتر  یلیترها از او، خقبل  یلیخ یحوال نیهم یکس

احساس مشترک و دو طرفه برخالف  کیاز او، با 
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را از آن خودش کرده بود.  کایاو،زودتر قلب و تن مل

فکر تمامش را به تاراج برده  نی! و اانیبه اسم ک یکس

 بود! 

 

 ردیگیرا از دست رضا م یو قاب عکس ماه رودیم جلو

آن  یروشن و خندان تو یچشمها یتو زندیو زل م

 گریوقته بود بسته شده بود و د یلیعکس که خ

 بود.  دهیرا ند شیمردمک ها

 

 ماهور!؟  -

 

و نگاه خسته اش  دیآ یحس و حال باال م یماهور ب سر

 : چسبدیبه نگاه دلواپس رضا م

 

 !؟ یپسر؟ چرا مثل مرغ سرکنده ا هیچ -
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شنوند و  یو ساالر را از ته سالن م یعل یصدا

و ساالر همان طور که  بنددیرا م در یعل گردند،یبرم

 : دیگویم ردیگیخاک شلوارش را م

 

 حساب کردم رفت.  نمیتمام شد داداش، پول ماش -

 

 : گذاردیکانتر م یدستش را رو یتابلو تو ماهور

 

خانوما  د،یبرس تونیبه زندگ گهید دیدمتون گرم، بر -

 . دمانشیواسه چ انیم

 

 یا به پشتو خسته سرش ر ندینش یمبل م یرو یعل

 : دهدیم هیآن تک
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  ره؟ینم شیپ عیسر یهمه چ کمی -

 

مانده و  شیچشمها یماهور همچنان با سکوت رو نگاه

 :پرسدیرو به رضا م یعل

 

 هان رضا!؟  -

 

کدام به  چیاندازد، ه یبه ماهور م یدار ینگاه معن رضا

 نداشتند.  یماهور حس خوب یحال و هوا نیا

 

وس و داماد عجله دارن حتما عر ره،یم شیپ عیسر -

 . گهید

 

 کندینگاهشان م جیحوصله ساالر را که گ یب ماهور

 : زندیصدا م
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 .نارویساالر بردار ببر ا -

 

 [2۸.04.21 12:57] 
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 : دیگویم یو جد رهیو خ رودیجلو م رضا

 

  م؟یستین قیما رف -

 

 هیا، فقط االن وقت گوشه کنارض میهست یما همه چ -

 یقایمثل رف دیبر ست،یلوس و مسخره تون ن یها

برسه  یتا کارت عروس دیخوب کت و شلوار بخر

 دستتون! 
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 : رودینگران و متعجب جلو م ساالر

 

ماهور داره دوماد  یرضا؟ مگه نگفت ه؟یچ هیقض -

 ه؟یبرسون حودتو؟ خبر شهیم

  

در  ردیز ماهور بگنگاه کالفه اش را ا نکهیبدون ا رضا

 : دیگویجواب ساالر م

 

 شهیشاداماد عاشق پ هیحال و روز به  نیا گمیمن م -

 !؟ خورهیم دیگیشما م خوره،ینم

 

را  گارشیهمان طور که س یمعطل یاز همان جا ب یعل

 : دهدیجواب م زندیفندک م
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 . خورهینچ، نم -

 

 : کندیو ساالر نگاهش م دیگویم ینچ کالفه ا ماهور

 

ماهور؟ حق با بچه  میدونیهست که ما نم یزیچ -

 ،یدینه خند یکلمه حرف زد هیهاست، از صبح نه 

  ه؟یخب چ

 

 ینفهما، داستان پرداز نیا هینرو قاط گهید یکیتو  -

من  ی. از کدوم بدبختدیقصه نساز یه ست،یکار ما ن

مادرم  شه،یچشمام داره آب م یبابام جلو د؟یخبر ندار

حافظه  ره،یو م ادیقط نفسش موقته تموم شده ف یلیخ

 ... نایا کنه،یماهم که به من رحم نم یب یب ی

 

 : دهدیم لشیتحو یپر از دلخور شخندین رضا
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تو الم شد؟  یچند روز و بساط عروس نیهم یتو نایا -

 ایوسط خوش زادیقبلش نبود؟ قبل ترش نبود؟ آدم

به هوش  ای یتو برعکس ونهیفکر م اشیکمتر به بدبخت

ولمون کن داداش،  ؟یشک دار یکیمن و شعور 

 ! یکنیولم نم یکرد ستگاهیا

 

اش را چنگ  یو گوش چیو سوئ رودیکاناپه م سمت

 : شودیهم دلنگران بلند م ی. علزندیم

 

 رضا جان.  میدعوا که ندار -

 

شه، د  نیبه شعورم توه ادیدعوا ندارم اما خوشم نم -

تازه  به فهمهیم نهیبب یرو هر ناکس افهیق نیمردک ا

اون عروس  م،یب یبابام ننم ب گهیم یه خوره،یدامادا نم
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توروپس بده  یایتقاص بدبخت ادیب دیبدبخت االن با

 البد؟ 

 

 : کشدیهم عقب م ساالر

 

 یهست که گفتن یمشکل دیرضا، شا ایکوتاه ب -

 .ستین
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بگم ، من  خوامیبگم، نم شهیان نگه، بگه نمنگه آقاج -

 .ادیشدن خوشم نم چیپ لهیتیاز ف
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اش را به کانتر پشت سرش داده بود و  هیتک ماهور

دور مانده  ینقطه  ی رهیخ ریو سر به ز نهیدست به س

حق  شیها قیو به رف دادی. گوش م دادیبود و گوش م

و  دنی. اما دلش حرف زدن و سرزنش شندادیم

 ! خواستینم تحینص

 

 : زندیم شیبازو یو رو رودیجلو م یعل

 

 ! یاعلیبود زنگ بزن، یبازم کار -

 

دست ماهور  ریبرود که مچ دستش اس خواهدیم

 قرار ماهور قفل:  ینگاه ب یو نگاهش تو شودیم

 

 داداش!  یدیزحمت کش -
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 یبزار دهنم بسته باشه لندهور، اون روزم که سر ماه -

خوبه در  یهمه چ یگفت یو ه میدیپرس یه انشیو جر

 یخوب نبود، چند روز بعدشم جنازه  یچیواقع ه

تا آخر عمرت  یزیچ هیخاک و  ریز میخواهرت و کرد

 ،یول شمیخر نم گهیور دلت. من د دیخوره شد و چسب

 یواسه خال شهیهمتو آدم باش. آدم شو، حرف زدن 

 نکهیقبل از ا یحرف بزن دیوقتا با یگاه ست،یشدن ن

پس  شتریمن از تو ب ی. تجربه ادیگند باال ب یوگند ر

آزاردهنده  نیدر ع حتیمشورت و نص یگوش کن. گاه

 بودن نجات دهندس پسر ماهرخ خانوم!

  

ماهور  یو در مقابل بهت نگاه خسته  دیگویرا م نیا

 یو گونه اش را م رودیهم جلو م ی. علرودیم رونیب

 بوسد: 
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 رتم. بود فقط زنگ بزن دادا، نوک یکار -

 

و با گفتن  کشدیماهور م یبه موها یهم دست ساالر

سمت  شودی. در که بسته مرودیم رونیخداحافظ ب

دو طرف تنش  یرا لبه  شیدستها گردد،یکانتر برم

نفس خسته  یعکس ماه ی رهیو خ گذاردیکانتر م یرو

 . کندیاش فوت م نهیاش را از س

 

لعنت به من  ،یماه دمیرس ریلعنت به من که د -

 رسم،یم رید شهیحواسم بهت نبود، لعنت به من که هم

 !دمیرس رتریشرفم د یب انیلعنت به من که از اون ک

  

 بستیرا که م شی. خسته بود و چشمهابنددیمچشم

کنار  شیچشمها یاز جلو یماه یصورت خون ریتصو

 ! رفتینم
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 رد،یگیخانه را م یو شماره  داردیهمراهش را برم تلفن

خواب آلود دختر  یصدا رسدیبه بوق سوم که م

توانش را به تاراج  یته مانده  اسی یکوچه  یموچتر

 : بردیم

 

 سالم. -
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 یاز شدت فشار عصب شیو دندان ها بنددیم چشم

جواب نداده بود؟  نی. چرا مهشودیهم چفت م یرو

 دختر فرار کند؟  نیاز ا ستخوایاصال تا کجا م
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 دنبالتون.  امیم دیآماده باش  -

 

 باشه.  -

 

قطع کند اما  یرا بدون خداحافظ یگوش خواهدیم

و  زندیاش م یشانیرا دو بار به پ ی. گوشکندیمکث م

 : چسباندیباالخره به گوشش م

 

 ! یکه به تازه عروسا بخور ایب یجور هی -

 

حرف  یب کند،یم شتریآتش دلش را ب کایمل سکوت

کانتر پرت  یرا رو ی. گوشکندیتماس را قطع م یگرید

و  چرخدی. نگاهش اطراف خانه مرودیو عقب م کندیم
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 کایاو و مل یخانه  نجای. اجوشدیقلبش م یحوال ییجا

 . کردیبود؟ باور نم

 

 یو آخ پر درد گذاردیسرش م یدو دستش را رو هر

 . دیگویم

 

 رونیو ب داردینتر برمکا یخانه را از رو دیو کل چییسو

 راه تنفسش را بسته بود.  یزی. چزندیم

 یماه را حاضر و آماده رو یب یب رسدیخانه که م به

و  کردیدستش را لمس م یکه قران تو ندیب یمبل م

با  دنشیبا د یب یو ب رودی. جلو مگفتیلب ذکر م ریز

 : دیگویعشق م

 

 دل مادر. زیعز -
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 . ندینش یو کنارش م زندیلبخند م ماهور

 

 ماه خوشگلم؟  یدعام کرد -

 

 یدعات کردم دردت به جونم، هوا میزندگ یهمه  -

 آره؟  گهید یدختر من و دار

 

. سوختینفسش آتش بود، امروز تمام قلبش م امروز

و  دیآ یم رونیاز اتاق ب نیجواب بدهد که مه خواهدیم

 : زندیلبخند م دنشیبا د

 

 ارمیب یزیمادر، چ یتو؟ خسته نباش یاومد یک -

  ؟یبخور

 

 برگردم سرکارم. دیمن برسونمتون با میبر گهینه د -

@shahregoftegoo



 [01.05.21 15:04] 

 

 300_پارت#

  

 داردیبرم زیم یرا از رو نهییهمان طور که آ نیمه

 : کندینگاهش م

 

داشت  م،یبر ادیپس پاشو برو اتاقت بگو خانومت ب -

 .شدیآماده م

  

 بود!  بهیو غر بیعج شیبرا "خانومت" یکلمه  درچق

 

 کلمه و نسبت!  نیدرد داشت باور ا چقدر
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و  شودیبلند م یحرف و اعتراض و بهانه ا چیه یب

داشت  یقرار یحجم از ب نی. ارودیسمت اتاقش م

 . کردیقلبش را کند و کند تر م یتپش ها

 

ا در ر کایگفتن مل دییو با بفرما زندیبه در م یا ضربه

و نگاهش  ستدیا یهمان چارچوب م یتو کند،یباز م

 یدختر موچتر کردیتصورش هم نم یحت ی. روزکندیم

و آشفته  شانیحد پر نیاتاقش تا ا یرا تو اسیکوچه 

 !دییایهم از دستش برن یو کار ندیبب

 

افتد و  یم نییاز شال قرمز رنگش پا کایمل دست

 : دیگویمعذب م

 

 سالم.  -

 

@shahregoftegoo



  ؟یآماده ا -

 

 : رودیو جلو م داردیتخت برم یکوله اش را از رو کایمل

 

 بله.  -

 

 . میلبات و بر یلبخند گنده بکار رو هیپس  -

 

. ماهور دستش را کندیخسته و آشفته نگاهش م کایمل

 . رودیو عقب م داردیبرم رهیدستگ یاز رو

 

 واسه من سختره، شما سخترش نکن لطفا!  یباز نیا -

 

 نیا یانگار همه  جم،یر کنم، گچکا دیبا دونمیمن نم -

 ! گذرونمیم جهیروزا رو با سرگ
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  ؟یتظاهر که بلد -

 

 یو سرش را به نشانه  کندیپر غصه نگاهش م کایمل

 اندازد!  یم نییبله پا

 

خسته بودند و راه  شیو نما یهمه باز نیاز ا جفتشان

 نبود.  یزیگر

 

 . رودیم رونیو ب کشدیم شیها یبه چتر یدست کایمل

 

و ماهور  شوندیم نیو قران سوار ماش نهییبا آ مراهه

. حرکت دهدیماه را صندوق عقب جا م یب یب لچریو

 نیغمگ یبه چشمها یو نگاهش لحظه ا کندیم

 . چسبدیم نهییآ یتو یدخترموچتر
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که داشتند  یا یزندگ نیحس، ا نیغلط بود. ا تمامش

 ! کردندیدست و پا م

 

از  یمگه من کار د؟یبریو کجا م رزنیآخه منِ پ -

 دست و پاتونم.  یفقط تو ادیدستم برم

 

 :کندیو نگاهش م کندیدنده را عوض م ماهور

 

ماه؟ شما چشم و چراغ خونه  یب یب هیحرفا چ نیا -

 . دیا

 

چشم و چراغ اون خونه اون عقب نشسته چشم  -

 . قشنگ
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تند و پشت هم  کایو قلب مل خنددیم یتصنع ماهور

ماه هم رحم نکرده  یب یب یزوهاآن ها به آر کوبد،یم

 بودند!
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 ی جهیآن سرگ میرسیکه م یماهور مهدو یخانه  به

 کنمیاما تمام تالشم را م شودیم شتریب زینفرت انگ

 یچشمها دیلبخند بزنم، ذوق کنم تا ام ستم،یمحکم با

 ماه را نابود نکنم!  یب یب خانم و نیمه
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 یرا رو نهییخانم قران و آ نیمه میشویخانه که م وارد

مانده بودم.  لشیو من مات خانه و وسا گذاردیکانتر م

 ما باشد؟  یقرار بود خانه  نجایا

 

 جان؟  کایمل یپسندیم -

 

 کی انیم زنمیو لبخند م دیآ یخسته ام باال م نگاه

 پدر:  یبغض ب

 

 . یلیخ -

 

تا دوست من برسه و بگه  نیاتاق خوابارو هم بب میبر -

 بشه بهتره!  دهیچ یچجور نجایا ونیطرح دکوراس
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همه شوق و حوصله  نیو بابت ا رومیهمراهش م مات

 ! شومیشرمنده تر م

 

و آن تخت دو نفره وهمم را  کنمیخواب را نگاه م اتاق

 . کندیم شتریب

 

 داشت!  تیواقع زیهمه چ چقدر

 

 نه؟  شهیخوب م نجا،یا میزنیو معکستون  -

 

 . شهیمیبله عال -

 

 : دیآ یزنان جلو م لبخند

 

 نترس من کنارتم، باشه؟  یول یاسترس دار دونمیم -
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 : ردیگیو او دستم را م دهمیرا تکان م سرم

 

 دیبر دخدایفردا هم به ام م،ینیآشپزخونتو بچ میبر -

 . زمیعز ایحلقه و لباس، ب دیخر

 

و پر از  نمینش یتخت م یهمان جا رو ودریکه م رونیب

 . کنمیدرد نفس خسته ام را فوت م

 

  ؟یندار یکار زمیبرم عز دیمن با -

 

خانم  نیمه گردم،یماهور شوکه برم یصدا دنیشن با

دستش  دیخر ستیل کیهم کنارش بود و داشت 

 را هم بخاطر حضور او گفته بود.  زمی. آن عزدادیم
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تظاهر کردن را من هم  دیاب روم،یو جلو م ستمیا یم

 : کردمیم نیتمر

 

 نه ممنون، مراقب خودت باش. -
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شد و  دهیچ قیعم یحوصلگ یب کیبا  لیآن وسا تمام

 ! کردیتر م کینزد یهر لحظه مرا به نابود ندهیفکر به آ

 

 کیلعکس خودش آرام نبود. ب یماهور مهدو یچشمها

بود که من از هر  شیچشمها یطوفان ترسناک تو

 لحظه اش هراس داشتم! 
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وقت دوستم نداشت. اگر قبل ترها عالقمند  چیه کاش

ماهان را قبول  یوقت حرفها چیه دینشده بود شا

 . کردینم

 

 ستادهیا یطالفروش یمغازه  نیتریاما پشت و حاال

. ماهور اما پشت به کردمیبودم و حلقه ها را تماشا م

رفت و آمد  بیداده بود و دست در ج هیتک نیتریو

گرفته بود. و من  دهی. عمال مرا نادکردیادمها را نگاه م

داشت  ینبودم فقط همان عذاب وجدان لعنت ریدلگ

 . کردیخفه ام م

 

تا  میو ببر میخانم منتظر بود حلقه ها را بخر نیمه

 چه کنم؟  دیا مانده بودم بااوضاع واقع نیو من با ا ندیبب

 

@shahregoftegoo



 خوشگله؟  نیا -

 

برگردد و حلقه ها را نگاه کند همان طور  نکهیا بدون

 :دیگویم یزده و زمستان خیسرد و 

  

 خوشگله. -

 

 اصال؟  دیدیمگه د -

 

رحمانه جواب  یب میچشمها ی رهیو خ چرخاندیم سر

 : دهدیم

 

  ؟ینگرفت یو جد یهمه چ ادیز -
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و  کنمیو فقط نگاهش م زندیم خی هیدر صدم ثان تمامم

و  ردیگیاش را م هیتک یگریاو، کالفه تر از هر وقت د

 : کندیدرب مغازه را باز م

 

ازدواج مضحک چه  نیا یداره حلقه  یچه تفاوت -

 . میبر میبردار هیباشه؟ برو دستت کن اوک یشکل

 

داشتم  یکاف یداشت اما، من که به اندازه  حق

چه کرده بود؟  شیها یبان. با مهرشدمیزجرکش م

را کجا جا گذاشته بود؟ آن ماهور  شیآرامش چشمها

قشنگش  یادیز یماه با آن صدا یب یب یخانه  یمهدو

 بود!  ستادهیکه مقابلم انبود  یآدم نیا

 

و از فروشنده که مرد  شومیحرف وارد مغازه م بدون

 دیساده و سف یهمان حلقه ها خواهمیاست م یمسن
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 کنمیانگشتم م یو تو دارمیحلقه را برم . مناوردیرا ب

 : کندیکار هم نم نیاما ماهور ا

 

 جناب؟  متشیق -

 

 دینیپسرم؟بب دیندازیشما دستتون نم -

 اندازش...  

 

 پدر جان. هیاوک -
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 حساب کردن جلو یو او برا بندمیدرد چشم م با

 نکهیاورم قبل از ا یم رونی. حلقه را از دستم برودیم

 نفسم را ببُرد! 

 

عروس  یلباس ها یو نگاهم رو زنمیم رونیمغازه ب از

هفته لباس عروس  نی. من آخر اماندیآن طرف پاساژ م

من دو روز بود از خانه مان آمده بودم و  کردم؟یتن م

 ؟یزنده ا ؟یخوب کایزنگ به من نزده بودند که مل کی

 یادیقدر ز نیمن اگر همه جا ا کند؟ینم تتیماهور اذ

  م؟بودم چرا اصال بود

 

دل ماجرا  یبرو تو گهیاالن د ره،یواسه فکر کردن د -

 خانوم مودت! 
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 شتریگفتنش ب کایمودت گفتنش از خانومِ مل خانوم

 .کردیام م یعصب

  

 دیو پاکت سف ستادهیپشت سرم ا نمیب یو م گردمیبرم

 یزورک یادیلبخند ز کیدستش است.  یرنگ هم تو

 : زنمیم

 

 . نیاون لباسارو هم بب میبر -

 

ام.  ستادهیافتد اما من همانجا خشکم زده و ا یم راه

 : زنمیم شیچرا صدا دانمینم

 

 ماهور؟  یآقا -
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درهم  ی. با اخمهاگرددیو با مکث سمتم برم ستدیا یم

و من  گرددیرفته را برم ریام. مس ستادهیهنوز ا ندیییم

 : پرسمیم یلعنت یادیبغض ز کیبا 

 

 دیمن و از اون اوضاع نجات بد دیشما چرا قبول کرد -

 تودل ماجرا؟  دییایو ب دیفکر نکن گهیو د

 

دلم  گفتیبودم. مثال اگر م مونیبودم اما پش دهیپرس

کل  یبرگردم؟ حاال که تو توانستمیسوخت من م تیبرا

دم؟اصال آن بو یمن به اسم ماهور مهدو اسی یکوچه 

را  زیخانه برگشتن هم داشت؟ من چرا داشتم همه چ

  کردم؟یخراب تر م
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که کمر من به  دیآ یآن قدر جلو م د،یآ یم جلوتر

و  یجد یادیخورد و او ز یم یطالفروش نیتریهمان و

 : میچشمها یتو زندیزل م یپر از کالفگ

 

از سر حماقت و  گهیدختر د هی خواستمیچون نم -

 خاک و بشه کابوس شب و روزم!  ریبره ز یبچگ

 

 . یشکل نیکردن ا یمردن شرف داره به زندگ یگاه -

 

 االن بدهکارم هستم سرکار خانوم؟ -

  

بود چون دوستت داشتم. نگفته بود چون مرد  نگفته

 دمی. نگفت بود و من فهمستادمیعالقه ام ا یبودم و پا

 !ستمیهم مهم ن یماهور مهدو یبرا ایدن نیدر ا گرید
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که در رفت و آمد بودند عقب  یینگاه آدمها انیم کاش

 . دیکشیم

 

همه  نیکنم که جبران بشه؟ که تموم شه ا کاریچ -

 که...  ه؟یو کنا یسرد

 

 شما؟  یستیزودرنج و کم طاقت و عجول ن کمی -

 

. من عجول کنمیسکوت م اندازم و یم ریرا ز سرم

و  دیته کش میها یآن خانه تمام صبور ینبودم فقط تو

 طاقتم تمام شد. 
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بحث و  چیکشش ه گرید یکم طاقت نبودم ول من

 را نداشتم!  یا هیجدل و کنا

 

صبر و تحملم  یاستانه  گریزودرنج هم نبودم اما د من

 پر بود! 

 

اسفم و اتفاق مت نیمن بابت ا دیبدون خوامیمن فقط م -

و بگم و  یهمه چ یتالشمو کردم الاقل شب خواستگار

 شما.... 

 

و نذاشتم  رشدهیمن مخالفت کردم و چون گفتم د -

 ینه؟ تو گهید یو بگ یخواستیم نویمقصرم هان؟ هم

و  یریگیمقصرارو نشونه م ایو گندکار ایبدبخت یهمه 

 عقب؟  یکشیوجدان راحت م هیبا 
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 دیببخش کنمیارم تالش منبود، من د نیمن منظورم ا -

 شما فقط دعوا... یمنو، ول

 

صورتم هشدار  یتو یو جد کندیرا قطع م حرفم

 : دهدیم

 

جا  چیکه ه یشاک هیم،یمن دعوا ندارم، فقط شاک -

عاشق که تا خواست بفهمه  هیکنه،  تیشکا تونهینم

گند خورد توش،  هیچه شکل یعاشق باش یوقت یزندگ

  ؟ینمرور ک یخواینم ای یدونینم

 

 دیبر کنمیخواهش م کنن،یمردم دارن نگامون م -

 عقب! 
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قدر زل  نینگاه ها که ا یمردم، گوربابا یگوربابا -

و آبروت و نشونه  ارنیازت در ب یزیچ هی ایبهت  زننیم

خانوادت نباش، اگه از اخالق و اعتقادات  هی. تو شببرن

مردم نگاه  نیشکل اونا نباش. ا یدیرس نجایاونا به ا

 یکه بر نجایاز ا شه؟یم یبفهمن چ مییزایچ هیکنن و 

شون. ول کن مردمو،  ینیبینم گمید التا هزار س

کدومشون هستن االن به دادتون برسن؟ کدومشون 

دست ماهان نجاتت داد؟  ریاون اتاق از ز یتو

  د؟یکدومشون به داد بابات رس

 

. و من دمیفهمیم شیرا از چشمها نیبود. ا ختهیر بهم

 یجلو م یرمردینبودم. پ یشانیحجم از پر نیا فیحر

 : کشدیرا م شیو بازو دیآ
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 نیگناه داره ا نجا،ینداره ا تیآرومتر پسرم، خوب -

 . دهیدختر ترس

 

و نفس من  کشدیعقب م د،یآ یتازه به خودش م انگار

 رمردی. رو به همان پدیآ یباال م میبغض ها انیاز م

 : دیگویم

 

 .ماش دییبفرما خوام،یعذرم -
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 شیو او دستها شودیبا گفتن در پناه خدا دور م رمردیپ

 کندی. نفس خسته اش را فوت مکشدیرا به صورتش م

 : کندیو بعد آرامتر نگاهم م

 

 . میسکوت بگذره، بر یتو یبزار همه چ -

 

 یو همراهش راه م دریگیم شیغم چشمها یبرا دلم

و نگاه  رومیو خسته پشت سرش راه م ریافتم. سر به ز

نداشتم  ی. من به حرف مردم کارگذارمیآدمها را جا م

 ! دیلحظه خجالت نکش یتو شدیاما، نم

 

لباس عروس  ی رهیو خ ستدیا یم میرسیمغازه که م به

 .ستین نجایحواسش ا یاما حواس ب ماندیها م

 

 کدوم؟  -
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 چیلباس ها در رفت و آمد است. ه یرو سمیخ نگاه

 یو ب یبیقدر احساس غر نیا ا،یدن یکجا چیوقت، ه

 ! کردمینم یپناه

 

 . بهتره دسیداره و پوش نیکه آست نیهم -

 

 : گرددیسمتم برم ینگاه پر از معن کی با

 

خانوم  یرفتیدار م نیبا لباس آست انمیک یخونه  -

 معتقد؟ 

 

را پر کرد. او  میش هاگو شیترک خورد و صدا قلبم

از وجودم  کهیت کیحالش خوب نبود و داشت هر بار 

 کنمیاندازم و سکوت م یم ری. سرم را زکردیرا خرد م
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نگاه مردم نزند  یپاساژ جلو نیهم یبار تو نیتا ا

 نابودم کند. 

 

و  کندی. منتظر نگاهم مکندیو در را باز م رودیم جلو

به  خیتاررا  یعروس داماد نیچن کنمیمن فکر م

 !؟ دهیخودش د

 

همان  خواهمیو از زن فروشنده م شومیمزون م وارد

 کنمیو تمام آن مدت را تالش م اوردیب میلباس را برا

 ! فتدیاش ن ینگاهم به نگاه عاص

 پوشمیاز کارکنان آنجا م یکیرا که با کمک  لباس

 . کنمیباور نم نهییآ یرا تو رمیو تصو رومیجلوتر م

 

، تن عروستون یتو دینیلباس و بب دییماآقا داماد بفر -

 . ادیبهش م یلیماشاهلل خ
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ماهور  شومیو منتظر م بندمیرا با درد م میچشمها

 ! "ستیالزم ن" دیبگو

 

 برگرد!  -

 

.  گردمیو سمتش برم کنمیچشم باز م دهیو ترس شوکه

هنوز محرم نشده با  نکهی. از اکندیرا نگاه م میسرتاپا

 .دمیکشیخجالت م وضع مقابلش بودم نیا
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و خسته اش در  یاندازم تا از نگاه برزخ یم ریرا ز سرم

خجالت  زیمرد بابت همه چ نیامان باشم. من از ا

 ! دمیکشیم

 

نگاهش آزارم  ینیسنگ د،یآ یجلوتر م بیدر ج دست

 . دهدیم

 

 مگه؟  یعادت ندار ؟نهییچرا سرت پا -

 

پناه،  یب یو من، مِن خسته  زدیپشت هم زخم م امروز

 دفاع. ایمانده بودم سکوت کنم 

  

 یبرا نمت،یلباس بب نیا یکه تو یروز کردمیفکر م -

مشترک و  یزندگ کیشروع  میبخوا ،یخودم باش
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و  یهر حال قتایحق م؟یچه حال قایمن دق م،یریجشن بگ

  مزخرف! حالِ نیجز ا کردمیتصور م

 

زل زده ام به دامنِ بلند لباسم و  ریسر به ز همچنان

و  هیهمه کنا نیا توانمیتا کجا م قایمن دق کنمیفکر م

به آدمها  توانمیزخم را تحمل کنم و دم نزنم. تا کجا م

باشم، من نخواستم  یبفهمانم من نخواستم دختر بد

بروم.  یهوس و خوش گذران یخراب باشم، نخواستم پ

خانه پناه  یها یتوجه یها و ب یمهر یط از بمن فق

خوشبخت  شودیبا او م کردمیم الیکه خ یبردم به مرد

 جا گذاشت و رفت!  یاریهمه بدب نیشد و او، مرا با ا

 

 ! کا؟یمل -
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تمام وجودم و تمام تنم شد  یتو ختیر خت،یر قلبم

 درد، شد نبض، شد تپش! 

 ای کایمِ ملمن همان خانو یزندگ نیتا ته ا کردمیم فکر

 مودت باشم! 

آوردم  یبود و اگر سرم را باال م سیخ میچشمها

 . خوردیسر م میگونه ها یتمامش رو

 

 من از خودمم متنفرشم!  یتو باعث شد -

 

همان اندازه قشنگ بود، آرامبخش بود اما،  شیصدا

 آدمکش!  فِیدردِ بالتکل کیدرد داشت، 

 

دستش را از . ستدیا یو درست مقابلم م دیآ یم جلوتر

و تلفن همراهش را سمت چپ،  کشدیم رونیب بشیج

 : ردیگیباال م
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 . نیبب نجارویا -

 

آوردم و گردنم را سمت  یو پر از بهت سر باال م جیگ

چرخانم.  یتلفن همراهش م نیدورب ی رهیچپ، خ

 یپدر سلف یاوضاع نابسامانِ ب نیا یداشت تو

  گرفت؟یم

 

 چکد،یم اریاخت یاشکم ب ردیگیکه عکس را م همزمان

همان عکس  ی رهیاورد و خ یم نییرا پا یگوش

 :دیگویم

 

 ادیب ادمونی میدیعکس و گرفتم که هر وقت د نیا -

شه و  ییایچقدر قشنگ و رو ریتصو نیثبت ا شدیم

کمکت کنم،  ینخواست ،یاعتماد نکرد ،ینشد، نذاشت
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و از  میزد جیکه گ ییعکس باشه واسه روزا نیا

 م؟یحال نیچرا ا میدیخودمون پرس
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و فقط توانستم لبم را گاز  ختیر میهم اشکها باز

 تا خفه بمانم.  رمیبگ

 

فقط عاشقت  خواستمیکه م یمن ،یمن و نابود کرد -

 ! یباشم دخترِ موچتر
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دهانم  .ستمیا یو پشت به او م گردمیندارم، برم توان

 کشدیرحمانه ماشه را م یو او، ب رمیگیم میرا با دستها

 : کندیم کیو پشت هم شل

 

اون تهمت ماهانو، االن  یچرا قبول کرد یدیپرس -

پدر قلبمو در اورده و  رِیتصو نیبهت، االن که ا گمیم

که فقط  یکور کرد یجور هیذوق کنم، ذوقمو  تونمینم

کنم، هنوزم ! من خواستم بهت کمک نهیب یم یاهیس

اون اتاق  یتوانم تو یهمه  شه،ینم گهیاما د خوام،یم

و خرد  ییآبرو یو تهمت و ب نیگذاشتم و در برابر توه

شدن غرورم سکوت کردم که کمکت کرده باشم، چون 

 همش!  یهمه  ،یفکرم بود یهمه  یروز هی

 

 : شنومیهمان زن جوان را م یصدا
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 پسند شد آقا؟  -

 

 : دهدیرمق جواب م یحال و ب یب یبا همان صدا ماهور

 

 . میاومد میمشورت کن هیبله  -

 

 در خدمتتون هستم.  -

 

که رفته، و ماهور  کندیمتوجه ام م شیپاها یصدا

 : دهدیسخت ادامه م

 

 هیخرابم، داغون، له، انگار قراره بوده  یبدون خوامیم -

باارزش  یلیواسم خ زشیمهم بدم که جا یمسابقه 

 ی هینکرده،تالش نکرده، باختم، اون هد یبوده، اما باز
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بلد نبوده اما بُرده،  یکه باز یبه کس دهیباارزشم رس

 نخواسته!  زشمیجا

 

سمتش  رد،یگیرا م میو بازو دیگویم یپردرد آخ

 است:  سیتمام صورتم خ گردد،یبرم

 

 ام،یهام، دعواهام، تلخ هیحرفام، کنا ،یبدون خوامیم -

 یتو کنمیتالشمو م یمه من ه اد،یقلب داغدار م هیاز 

من  ستم،ین میآدم انتقام و بچه باز ،یکن یآرامش زندگ

 . امیتو بدبخت شمیفقط گم م

 

آورد و سمتم  یم رونیب بشیرا از ج یکاغذ دستمال

زده ام از کنار تنم  خیحس و  یب ی. اما دستهاردیگیم

 یکه بو ی. خودش با آن دستمال لعنتخوردیتکان نم
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و لرزش تن  کندیرا پاک م میااشکه دادیعطرش را م

 : شودیم شتریمن ب

 

. فقط تحمل یندار یبه من همچنان عالقه ا دونمیم -

 حساب کنم. رمیروزاست، م نیا یچاره 
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قلبش  گریآن لباس که نگاهش کرده بود بار د یتو

تفاوت باشد و  یسکوت کند. نشد بو نتوانست  دیلرز

دلش را نلرزانده. نشد و  یا ییبایز چیوانمود کند ه

 سر باز کرد.  شینتوانست و درد دل ها
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 کیکه از سر اجبار بود و  یکت و شلوار دیاز خر بعد

شدند  نیحوصله سر بر ، هر دو سوار ماش یحوصلگ یب

 ییمقابلش نشان از اشکها یدختر خسته  یو چشمها

 . هم بعد از آن نبوده ینیو تسک ختهیکه ر ددایم

 

لرزان دختر کنار دستش را  یصدا کندیکه م حرکت

 : شنودیم

 

نگاه  یبه قول شما باز ایقصه  نیبه ا یاز هر طرف -

من تا آخر  د،یبدون خوادیحق با شماست، دلم م کنم،یم

 عمر شرمندم! 

 

 یآدما شترینداره. ب اجیشرمنده احت یبه آدما ایدن -

 بااراده!  ،یجسور، منطق ،یقو خواد،یم یقو

 

@shahregoftegoo



 کاینگاه لرزان مل کندیچراغ قرمز که توقف م پشت

 : چسبدیرخ خسته اش م مین یرو

 

 ستم؟ین دیگیکه م نایکدوم از ا چیمن ه -

 

حال و  نیا دیحال و روزت نبود، بود نیا یبود -

 نجایو به ا یباز نیاگه من ا یکنیروزتون نبود. فکر م

اگه  یحت ؟یبود یچه حال یتو االن تو ،دمیکشینم

 ای یبه زندگ یگشتیباهات نداشتن. برم یخانوادت کار

  ؟یکردیو تموم م یزندگ

 

 : شنودیگوشش م خیرا ب کاینفِس پر درد مل یصدا

 

 . دهیزهرمار م یمزه  یهمه چ -
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مردد  کایو مل کندیبا سبز شدن چراغ حرکت م ماهور

 : پرسدینجار با خودش مو پر از هراس بعد از بارها کل

 

 . دیچرا فوت شد؟ اون روز برام نگفت ،یماه -

 

 نه بااراده.  یبود نه جسور، نه منطق یهم نه قو یماه -

 

 و بعدش؟  -

 

 :زندیم یلبخند تلخ ماهور

 

همون  یزد، تو یهم مثل خودت، توهم عاشق یماه -

 از دست داد.  شویتوهم هم همه چ
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 شتریسرعتش را ب ندیبیرا که م کایناباور مل نگاه

نابود کردنش را  یی. درد مرور آن روزها تواناکندیم

 داشت:

 

 د؟یبرام کامل بگ شهیم -

 

. گفتن از خاطرات تلخ کندیپر از درد نگاهش م ماهور

را از تارو پودت پاک کند. اما  یرد زندگ توانستیم

 تلنگر. ایکمک باشد  یکس یگفتنش برا دیشا

 

 فیبه مرور کردن و تعر ندکیو شروع م بنددیم چشم

 کردند!
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اش، روز  دهیتنها خواهر از راه رس ،یاش با ماه رابطه

را باهم  یادیز ی. وقت هاشدیتر م یمیبه روز صم

 . گذراندندیم

 یآزاردهنده خسته بود. مادر ییتنها نیاما از ا یماه

 وایکه هنوز هم از مرگ ش یکه از دست داده بود و پدر

 بود.  دهیرا تازه د نیشوکه بود و حال بد مه

 

با او، تمام  کردیم الیرا دوست داشت که خ یکس

. اسمش سهراب بود.  شودیم رورویاش ز یزندگ

دل  شدیم یکسالی کیکه نزد یکس ،یعیسهراب رف

  از حضورش باخبر نبود. یبسته اش بود و کس
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سهراب بود.  یبا ماهور قرار داشت و هنوز خانه  امروز

او اجاره کرده  دنید شتریکه سهراب بخاطر ب یخانه ا

 زدیشدن رابطه شان حرف م یبود و هر بار که از رسم

همان جا  زیو همه چ کردیسهراب حرف را عوض م

 . ماندیم فیتمام و بالتکل مهین

 

و ماهور  دیسعصر گذشته بود که به خانه ر ۶از  ساعت

 . دیدر آپارتمانش د یپله ها جلو یرا تو

 زد:  شیرفت و شرمنده صدا جلو

 

 داداش ماهور؟ -

  

ماهور از تلفن همراهش جدا شد و به نگاه  یچشمها

 : ستادیکالفه ا د،یچسب یماه
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  ؟ییکجا ؟یتو ماه یمن و کاشت -

 

 . رشدیبود د کیبودم تراف رونیب د،یببخش -

 

 یو تو دیکش رونیب فشیرا از ک دیهل شده کل یماه

 قفل چرخاند: 

 

 تو دادش. ایب -

 

در را بست و نگاهش  یخانه که شدند ماهور عاص وارد

. رفت و زدیوقت بود مشکوک م یلیخ یکرد. ماه

رفتن  رونیوقت ب یوقت و ب ش،یتلفن ها ش،یآمدها

 : شیها
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 بیبسته غ رون؟چشمیب یگیم یکجا بود گمیم -

زنگ  3من ساعت  ؟یکجا بود مدیپرس ؟یماه یگیم

 کجا؟  یرفت 3از  ،یزدم خونه نبود

 

کاناپه انداخت و جلو  یو مانتواش را رو فیک یماه

 بحث را جمع کند:  نیآمد. تالش کرد ا

 

نداره  یهمه بداخالق نیا یپشت در موند کمیحاال  -

 . که

 

 ؟یکجا بود گمیخانوم، دارم م یماه چونیمن و نپ -
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 نگاهش کرد و مردد لب زد:  یماه

 

  ؟یکنیم ییبازجو یدار -

 

 هی ییمن نگرانتم، تنها زدلم،یکجا بود عز ییبازجو -

 سم کشنده ست، من دارم... 

 

 با هزار بغض جواب داد:  یبا حال بد و رو به تباه یماه

 

سم و  نیاثر ا یکنیالش تو موسط ت نیا یتو هم دار -

من  یکس یو ب یینه؟ دلت واسه تنها یکمتر کن

جور  هیدلت واسه مامان بابام که جفتشون  سوزه؟یم

 نه؟  سوزهیولم کردن رفتن م
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 باشه؟  یمن برادرتم، من دلسوزت نباشم ک یماه -

 

مگه  م؟یدیکدوم برادر؟ ما چند وقته مگه همو د -

مگه فقط به سوال و  یبرادر م؟یشناسیچقدر همو م

 جواب کردنه آخه؟ 

 

عقب  د،یلب گز دیماهور را که د یناباور و شوکه  نگاه

 یکه نزده، چقدر ب ییچه حرفها دیو تازه فهم دیکش

بود سر او  یرحمانه گفته بود. هر چقدر از سهراب شاک

 کرده بود.  یخال

 

 خانوم؟  یمن فقط سوال و جواب کردم ماه -

 

ربط که خودش  یمشت حرف ب کیگفته بود،  چرت

که  ییهم قبولشان نداشت. اگر ماهور نبود تمام روزها
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و غم مرده  ییو تنها یکس یب انیبود م وایداغدار ش

کرده  یمدت همه کار نیبود ماهور ا نیا قتیبود. حق

 بود جز سوال و جواب! 

 

 منظورم...  -

 

 کنمیم یبود من االن عذرخواه یمنظورت هر چ -

از راه  دیحق با توِ، من نبا دم،یه پرسک یسوال یبرا

 بشم آقا باالسر و دخالت کنم.  دهینرس

 

 را گرفت:  شیبازو یبرود که ماه خواست

 

 ... که حالمو یدونیم خوام،یماهور؟معذرت م -
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 ،یمن اگه هستم، اگه بودم، فقط چون خواهرم -

 رتیغ یهم که جز ادعا ییدوستت دارم، از برادرا

 خانوم؟  یباشه ماه اد،یخوشم نم ستنیبلد ن یزیچ

 

فقط، قول بده نه قضاوتم  گمیو م زیواست همه چ -

 . ینه دلخورش یکن

 

هم مقابلش،  یمبل نشست و ماه یدلنگران رو ماهور

 زیرا با زبان تر کرد و تالش کرد همه چ شیلبها یماه

 :دیرا بدون کم و کاست بگو

 

 من هست که، مامان هم در یزندگ یتو یمرد هی -

کنه،  یو رسم یو همه چ ادیبود، قرار بود ب انشیجر

 .ختیبهم ر یمامان فوت شد و همه چ ،یول
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متعجب نگاهش کرد. هرگز فکرش را هم نکرده  ماهور

و کم سن و سال مقابلش عشق را  زنقشیبود دختر ر

 شد.هم تجربه کرده با

  

حجره  یسالشه، تو 2۸ ه،یاسمش سهراب، پسر خوب -

 . کنیشر یعنی کنه،یپدرش کار م یفرش فروش ی

 

  نه؟یهم یدونیکه ازش م یزیتمام چ -

 

هم هست و  یهر چ م،یهست با هم یکسالینه،  -

 عاشقشم ماهور.  یلیمن، من خ دونم،یم
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تا اول آرامش  دینفس کش قیچشم بست و عم ماهور

فکر و  چیبدون ه ،یماه نکهیبرگردد. فکر ارفته اش 

اش  وانهیسهراب بوده داشت د شیتا االن پ ،یقیتحق

 ! کردیم

 

آدم و  هی کسالهی شهیخواهر خوشگل من، مگه م -

  د؟یو فهم یکامل شناخت و در موردش همه چ

 

نه به  مونهینه پنهون م یزیچ میاگه عاشق هم باش -

 . شهیدروغ گفته م

 

. کنهیادمارو کم و عوض م دیت دعشق فقط وسع -

 . ینینب ارویبد شهیفقط باعث م
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 : دیدلخور پرس یماه

 

 یا قهیو نشناخته و چند دق دهیاالن تو ند یعنی -

  ست؟یاون خوب ن یدیفهم

 

  ست؟یمن گفتم خوب ن -

 

 ماهور؟  یپس چ -

 

با کمال احترام و آرامش حرف  کندیتالش م ماهور

 بزند: 

 

  ؟یبودسهراب  شیاالن پ -

 

 داره؟ یاشکال -
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 : دیچیتمام قلبش پ یتو درد

 

  انه؟یبابا در جر -

 

کرد و با همان لحن  شتریدرد قلبش را ب یماه شخندین

 مهربان هشدار داد: 

 

 خانوم؟! یماه -

 

 یچ انیماهور، بابا در جر یزنیم ییحرفا هیاخه  -

من باشه؟ االن اگه  یعشق و عاشق انیهست که در جر

 یبا چ ه،یچندسالشه، رشتش چ یماه یازش بپرس

 !دونهینم شه،یخوشحال م
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 دختر خوب؟  یدیقدر از بابا ناام نیچرا ا -

 

 مظلوم و پر از بغض نگاهش کرد: یبا چشمها یماه

 

  ؟یستیتو ن -

 

ماند و ثابت  شیچشمها یماهور رو جِ یگ یچشمها

وقت بود.  یلیبود. خ دیسکوت کرد. ماهور هم ناام

 یکه چشمها یاز همان وقت دیسال بود. شا یلیخ

 ! دینخند گرید نشیمامان مه
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 ! یماه ستیساله که ن یلیمن خ یبابا برا -

 

رابطم با  یمنم بود، فقط بود، من تا دوازده سالگ یبرا -

 یشد تو عاشقانه بود، بعدش اما، بابا گم یلیبابا خ

و دردِ عذاب وجدان و  وایمشکالتش با مامان ش

وقت بود  یلینبود، خ یتو و مادرت. شوخ یبرا یدلتنگ

 بودتون.  دهیدرست ند

 

و پسر  ندتیتو از آ شهیم لیدل نایا یحاال همه  -

  ؟یمورد عالقت براش نگ

 

و همان طور که با  دیبلندش کش یبه موها یدست یماه

 گرفت گفت: یرا به باز شیموهاتار به تار  شیانگشتها

 

 بابا عادت داره به مخالفت و تو ذوقِ آدم زدن.  -
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صادقانه بهم جواب  خوادیدلم م پرسم،یسوال م هی -

 باشه؟  ،یبد

 

به عالمت مثبت تکان داد و ماهور با  یمنتظر سر یماه

 : دیپرس دیهزار ترد

 

 افتاده؟  نتونیب یاتفاق کسال،ی نیا یتو -

 

 شدیاز خجالت و هراس. نم شودیپر م یماه یچشمها

آدمها صادقانه حرف زد.  یهمه جا و در برابر همه 

معلوم نبود واکنش ماهور چه باشد.  گفتیراستش را م

 ی. رابطه گفتیرا م تیواقع ییاصال چه طور و با چه رو

و پر از عطش خواستن بود  قیاو و سهراب آن قدر عم

 ه بود. شکل گرفت هجفتشان رابط تیکه با رضا
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 و پر از دلهره جواب داد:  سخت

 

 نه! -

 

 کرد؟یباور م دیفقط نگاهش کرد. با ماهور

  

  ؟یدیآدرس شو به من م -

 

  ؟یچ یواسه  -

 

تنها دختر  یدرست و درمون برا قیتحق هیواسه  -

 !یمهدو یخانواده 
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و دست از  دیمبل باال کش یخودش را رو یماه

 : دیپر از شوق پرس ی. با چشمهادیکش شیموها

 

االن داد و  کردمیماهور؟ فکر م یگیم یجد یدار -

پسر  هی شیپ یریم یبه چه حق یگیو م یکنیم دادیب

 و... 

 

دل  ،یانتخاب کن ،یعاشق ش یتو حق دار ،یماه -

 یچون تو اط،یاما عاقالنه، با وسواس و احت ،یببند

 یفهمیقلب فوق العاده شکنندس، م هیتو  ی نهیس

  زدلم؟یعز
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خالص شم از  یکنیماهور؟ کمک م یکنیبهم کمک م -

منم عشق و داشتنشو  یکنیکمک م ؟ییتنها نیا

من بشه؟ کمک  یسهراب برا یکنیتجربه کنم؟ کمک م

 . خوامینم یچیه گهیبرسم بهش؟ بخدا د یکنیم

 

 ی. ماهختیر یماه یااز شوق و خواهش چشمه دلش

قلبش، تمام وجودش  مانش،یاز دست رفته بود. دلش، ا

 و احتماال سرزده با خودش برده بود!  ییایرو یرا عشق

 

 قتیدرست باشه و اون آقا پسر ال یاگه همه چ -

چشمات  نکهیواسه ا کنمیم یباشه، من همه کار

 برق بزنه.  ینجوریهم شهیهم

 

از ته دل و  یخنده هااز آن همان  د،یخند قیعم یماه

. بلند شد و دفترچه قشنگ که ماهور عاشقش بود
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تلفن برداشت. آدرس و  زیم یتلفن و خودکار را از رو

همراه سهراب را نوشت و جلو رفت. کاغذ را  یشماره 

 سمت ماهور گرفت: 

 

 . یممنون داداش ایدن هی -

 

 شتریماهور جان گرفت. کاش پدرش هم ب قلب

او هم پشت  یکه حاال، نخواهد بجارا داشت  شانیهوا

 یادیاش باشد و پشت خودِ ز دهیخواهر تازه از راه رس

 پشت و پناهش!  یب

 

 دیفقط با ،یماه کنمیمو از فردا شروع م قیمن تحق -

 . یبد یقول هیبهم 

 

 جانم؟  -
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 یمن، فقط جاها قیتا اتمام تحق یبهم قول بد دیبا -

 حله؟  ،یباهاش قرار بزار یعموم

 

با هم  ی. او تمام روزهاستیحل ن دانستیهم م دشخو

آن خانه رفته بود. آب هم از سرش  یبودنشان را تو

 : دهدیماهور جواب م نانیاطم یگذشته بود. اما برا

 

 .دمیقول م -

 

برم  دیبا گهیعکسم ازش برام بفرست، من د دونهی -

  ؟یندار یکار

 

 گفت و لبخند زد: یچشم یماه
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 ت.چشم، برو به سالم -
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 گفتیم یاز ماه یوقت شیدر گذشته بود، چشمها غرق

 شی. صداو بدشکل ختیحسرت بدر کیاز  شدیپر م

. و من لحظه یغم بزرگ و حل نشدن کیاز  شدیپر م

من  یفکر کردم اگر ماهور برادر بودِ پس ماهان برا یا

 چه بود؟  قایدق

 

 یرا نداشت که من کس نیا رفتنیتوان پذ یحت ماهان

 را بخواهم! 

 

@shahregoftegoo



سکوت  زندیخانم که ترمز م نیمه یخانه  یجلو

که از جنگ برگشته مقابلش انگار  ی رهیو خ کندیم

 : دیگو یباشد. خسته م

 

 امروز بسه.  یبرا -

 

 : کندیمکث م میدر را باز کند که با صدا خواهدیم

 

 تفاوت؟  یبا قدر گم،ید یماه هیمن  یعنی -

 

و سرش سمت من  ماندیثابت م رهیدستگ یرو دستش

 کشنده:  اریو بس قی. عمکندینگاهم م قی. عمچرخدیم
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داشته باشم؟  یدوتا ماه میزندگ یتو دیمن چرا با -

جفتتون و از  اوردهیو به دست ن دهیاز راه نرس دیچرا با

  ؟یفهمیمتو  م،یفهمیدست بدم؟ من و مغزم نم

 

هفته  نیاز دست داده بود؟ حاال که آخرِ هم مرا

 دیاز خر میبود مرا از دست داده بود؟ داشت مانیعروس

و مرا از دست داده بود؟  میگشتیحلقه و لباس برم

سلول به سلول مغزم را از کلمه ها پاک  شیصدا

 : کردیم

 

من تورو،  کننیاون خونه، فکر م یآدما یهمه  -

من به  یشقمو، به دست آوردم. ولع نیعشقمو، اول

 یخانوم مودت، من شمارو اون روز تو گمیشما م

 هم.... یاز دست دادم و ماه شهیهم یاتاقت، برا
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به زور، به اجبار، با اکراه، و کاش  زد،یسخت م قلبم

و ماندن نداشتند  دنیو د دنیبه شن لیم یآدمها وقت

 نند! را داشتند که قلبشان را خاموش ک نیا ییتوانا

 

را انداخته  شی. انگار دستهاکردیداشت خفه ام م بغض

و مدام و پشت هم و با تمام توانش  میگلو خیبود ب

چه طور  کردمی. هوا نبود و من فکر مدادیفشار م

 به دست آوردن از دست داد!؟  نیدر ع شودیم

 

 : پرسمیو تلخ و لرزان م سخت

 

فوت شد؟سهرابم  یچرا فوت شد؟چه جور ،یماه -

 ... انیثل کم
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قدر  نیرا برده ام آن هم ا انیمتوجه شدم اسم ک رید

اسم  دنیو پر از نفرتش از شن یراحت. نگاه طوفان

 ادهیو او پ شومیخفه م گرددیکه سمتم برم انیک

 یاز صدا میکه شانه ها کوبدیم ی. در را طورشودیم

 .شودیبسته م میو همزمان چشمها پردیبلندش باال م
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افتم. تمام  یو همراهش راه م شومیم ادهیهم پ من

 نیدستش بود و در جواب مه یتو دیخر یپاکت ها

 : دیگویخانم م

 

 باز کن مامان جان دستم بنده.  -
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تا  رودیماهور عقب م کندیخانم که در را باز م نیمه

از  یمیعظ لیس انیم یاهاول من وارد خانه شوم. گ

که  کردیکه م ییاش کارها یبرزخ یها و نگاه ها هیکنا

 تنها اسمش احترام بود و بس!  دیشا

 

تک  دیاز ام زیلبر یبا شوق و نگاه یب یخانم و ب نیمه

 ییتنها یو من دلم برا کردندیرا نگاه م دهایتک خر

 زیاز همه چ شتریب شدیم یب یب بیکه نص یبعد از من

 سوخت. 

 

 یو اشک تو خنددیحلقه ها م دنیماه با د یب یب

 : جوشدیم شیچشمها

 

 کنار هم.  دیبش ریدلم، پ یزایمبارکتون باشه عز -
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 زندیلبخند م شیها یشانیو پر یبا تمام خستگ ماهور

 : بوسدیماه را با عشق م یب یو دست ب

 

 خوبه ماهرخ بانو؟  یهمه چ -

 

نه، دو  ای نمازمو خوندم رفتیم ادمی کمیامروز  -

 نایا ه،یک یخونه  نجایگفتم ا نیبه مه شمیساعت پ

شب  ترسمینداره مادر،فقط م یها، نگران یریبخاطر پ

 اون شب.  دنیبره آرزوم بوده د ادمیتون  یعروس

 

خانم بغض کرده به  نیو مه بندمیرا با درد م میچشمها

. ماهور اما رودیسمت آشپزخانه م ختنیر یبهانه چا

بزرگ و مردانه اش  یدستها نیرا ب صبورانه دستش

 : ردیگیم

@shahregoftegoo



 

 یب یب یباز دکتر، ول برمتیعمر من، م رهینم ادتی -

 ها.  ینعمت بزرگ یگاه یماه، فراموش

 

 : کندیماه اخم م یب یو ب رمیگیرا گاز م لبم

 

الزم  گهیحرفا نزن چشم قشنگ، دکترم د نیاز ا -

 هی زیر هیچقدر برم دکتر؟ تو هم که مادر  ،یببر ستین

 گهیبخاطر من و پدرت، د مارستانیپات ب هیپات مطب 

 . یمن برس یایدر نیبه ا دیبا کمی

 

 زنم،یلبخند م ندینش یمن م یهر جفتشان که رو نگاه

 از شوق:  یلبخندِ خال کی

 

 نبود؟  کایاسمش مگه مل -

@shahregoftegoo



 

در جواب  خندد،یو م کندیماه با عشق نگاهم م یب یب

 :دیگویماهور م

 

 یآروم، گاه یگاه است،یما مثل درا کاستیمل -

 یمل امیبزرگ، قشنگ، من هر وقت دلتنگ در ،یطوفان

 یمل ادی امیدر یهر وقت هم رو به رو کنم،یو نگاه م

 افتم. یم
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بغض  کیو پر از  گذارمیشانه اش م یرا رو سرم

 : زنمیب مسرسخت و نشکن ل

@shahregoftegoo



 

 ماه.  یب یب یخودِ خودِ اسمت یشما ول -

 

 : پرسدیو دلنگران م گذاردیگونه ام م یدستش را رو -

 

 خانوم؟ ایدر یستین دیکه با یچرا اونجور -

  ام؟ییمونس تنها ینیچرا غمگ 

 

و درمانده لب  شنومیماهور را م ینفس کالفه  یصدا

 : زنمیم

 

نگرانتون  یورکنم؟ من چه ج کاریمن بدون شما چ -

 نباشم؟ 

 

 : کندیو مرا از خودش جدا م خنددیم
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 کارینوه هاشون چ یمادربزرگا بعد از عروس یهمه  -

 مگه مادر؟  کننیم

 

 : گرددیسمت ماهور برم نگاهش

 

 دیبهت بگم با یبرد یحاال که دست دخترمم گرفت -

 ماهور. یسر بزن یایب شتریاز قبل ب یلیخ

 

بعد از  کنمیو من فکر م دزنیم یلبخند کمرنگ ماهور

 نم؟یرا بب یب یبروم و ب توانمیازدواجمان من چقدر م

  توانم؟یاصال م

 

 چشم.  -
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هر سه سکوت  رسدیم یچا ینیخانم که با س نیمه

. گذاردیمقابلمان م زیم یرا رو ینیو او س میکنیم

 : کندینگاهم م

 

 جان؟  کایمل یتماس گرفت یبا حاج -

 

 یکس رمیس هم بگتما میبگو خواستیم دلم

 : ستیآبرو ن یدختر ب کی یپاسخگو

 

 . زنمیزنگم م کنمیلباسامو عوض م رمینه االن م -

 

ماهور قدرت خرد کردن استخوان  یپر از معن نگاه

و سمت  شومیرا هم داشت. با گفتن بااجازه بلند م میها

 یو رو دارمی. شالم را کالفه از سرم برمرومیاتاق م

و تلفنم را از  نمینش یجا ماندازم. همان  یتخت م

@shahregoftegoo



زنگ زده  ی. مونا چندبارکشمیم رونیمانتوام ب بیج

 رمیگیخانه را که م یبود و متوجه نشده بودم. شماره 

بابا صادق را  یحوصله  یب ی. صداشودیبغضم بزرگتر م

 : شنومیم

 

  د؟ییبفرما -

 

 سالم بابا.  -

 

 ترس بود و ترس بود و ترس!  میصدا یهم تو هنوز

 

 ه بَه، عروسِ روزبه خان!بَ -
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 یروزها همه تلخ بودند. آن قدر که کامم مزه  نیا

 : دادیزهرمار م

 

 قلبتون خوبه؟  د؟یخوب -

 

 خنده متاسف و دلزده:  کی د،یخند تلخ

 

د دختر، روزبه خان زنگ ز ستین یوقت احوال پرس -

 هیمثل  د،یکنیگفت پنج شنبه جشن تون و برگزار م

و  ریکه حرف توش نباشه، بعدم، مارو به خ امیمهمون م

 رو به سالمت!  دهیرندیتوِ خ

 

 از حجم بغضم کم نکرد:  یزیاما چ خت،یر اشکم

@shahregoftegoo



 

 حرف بزنم؟ یزاریبازم نم -

 

 نیدشمنم نکرد، ا ،یکه تو با من کرد یکار -

 ،ینورچشمم بود ،یبود پسرچموش نکرد، تو دخترم

مردم،  یدیاگه شن یحت کا،یاصال مل یمادرم بود

 سر جنازه و قبرم، در پناه خدا.  یایب خوامینم

 

سرم  یسقف رو کنمیحس م کندیرا که قطع م تماس

 . شودیآوار م

 

و صورتم را با  گذارمیتخت م یرا کنارم رو یگوش

 . پوشانمیم میدستها
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را،  یهمه چ کا،یمل یختیبهم ر کا،یمل یکرد خراب

 شانیهمه را، بابا صادق را، ماهور را، خودت را، قلبها

 را! 

 

بتوانم  نکهیو من قبل از ا خوردیبه در م یا ضربه

 یو ماهور را تو شودیرا پاک کنم در باز م میاشکها

 : نمیبیچارچوب در م

 

 ... گهیم نیمامان مه -

 

و  گرددیبرم کند،یمکث م سمیخ یچشمها دنید با

و  شودی. وارد اتاق مکندینگاه م اطیرا محض احت ونریب

 نیدرهمِ ا یکوفت ی. با همان اخمهابنددیدر را م

 می. و من هول و دستپاچه اشکهادیآ یجلو م شیروزها

روزها جز تو  نیا ایتوان بده. خدا ای. خداکنمیرا پاک م

@shahregoftegoo



را ندارم. دورم شلوغ تر شده اما من  چکسیه

حکم  ینیبیرا هم که م آدمها نیرا ندارم. ا چکسیه

 ! کشندیو م زنندیسالح سرد را دارن، فقط م

 

 چرا؟  هیگر -

 

 نیا یاست. تو شینگران آبرو پرسدیهم اگر م ماهور

 دینبود مرا به خاطر خودم بخواهد. شا چکسیه ایدن

 هم بود، ماهور بود، اما خودم نابودش کردم.

  

 با شمام خانوم؟ -

 

 :کنمیجان م و سخت کشمیام را باال م ینیب

  

 .ستین یچیه -
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. شومیخودم جمع م یو من معذب تو دیآ یم جلوتر

آن قدر  ک،ینزد کِی. بدون فاصله، نزدندینشیکنارم م

 . سوزاندیداغش پوستم را م یکه هرم نفس ها

 

 هیگر یچیاسه هو یکه نرسهست  یاون قدر بدبخت -

 نه!؟  یکن

 

 شیبا حرفها ش،یبا کلمه ها، با صدا یمهدو ماهور

 ! کشتیراحت آدم م یلیخ
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 ... زدمیبا بابا صادق حرف م -

 

 یرو ییلویهزار ک یوزنه  کیآمد. انگار  یباال نم نفسم

و  ییو تنها ندهی. من از آدمیترسیام بود. من م نهیس

 یو کلمه ها مرد نی. من از ادمیترسیام م یکس یب

 . دمیترسیکشنده اش م

 

  کا؟یمل ده؟یخب؟ رنگت چرا پر -

 

دق مرگ  یو روان یفشار روح نیا ریداشتم ز من

 یبابا پشت هم تو یزده بود و صدا خی. تنم شدمیم

 . شدیسرم اکو م

 

  "ایسر جنازه و قبرمم ن یمن اگه مردم باال"

 

@shahregoftegoo



 آن قدر که شودی. سمتم خم مشنومیکالفه اش را م نچ

و بالشت تخت  کندی. دست دراز مخوردیتنش به تنم م

 : گذاردیو پشتم م داردیرا برم

 

 . کمیبخواب  -

 

 . دیآ یتازه نفسم باال م رودیکه م عقب

 

 خوبم.  -

 

 . کمیبخواب  ،یباشه خوب -

 

است  نیزم یرو میطور که نشسته ام و پاها همان

. دلم گرفته گذارمیبالشت م یو سرم را رو خوابمیم

 ،یلعنت انیاز ک ان،یخورده بودم، از ک یود، من بازب
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ام را خورده بودم،  یشکست خورده بودم، چوب سادگ

را از دست دادم. مطلقا همه  زمیو در قبالش همه چ

 . زیچ

 

کاش من هم مثل  کنمیصورتم و من فکر م یزده تو زل

 . رمیبم یماه

 

  ارم؟یآب ب -

 

 خانوادم ندارم.  گهیمن د -

 

بالشت  یرو میچشمها یک از گوشه اش همزمان

 کرد:  یو او پوف کالفه ا ختیر

 

@shahregoftegoo



سرخاکم. من و انداختن دور. من و  ایگفت مردمم ن -

 . کریدر و پ یشهر ب نیا یانداختن تو بیتنها و غر

 

 .نیعصبان -
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 ری. و تصودیچرخی. اتاق مدمیدیم یاهیرا س زیچ همه

 . شدیمقابلم مدام دوتا م یمرد پر از جذبه 

 

 مُرد؟  یچه جور یماه -

 

 است:  یپر از حرص و کالفگ شیصدا

@shahregoftegoo



 

 . کایبسه مل -

 

من و که  یتورو داشت، خدا بردش، ول نکهیچرا با ا -

  بره؟یو ندارم نم چکسیه

 

بود دلش  نجایا یسوخت، هر کس یلیسوخت، خ دلش

 : سوختیپناه و طرد شده م یب ین ِمادرمرده م یبرا

 

  ؟یندار ؟یمن و چ -

 

منم دوست داشتن تو  ،یندارم، تو من و از دست داد -

قلبت  یبه اجباره، پا یاز دست دادم، اگه هست

 یماه هی ینخواست ،یمعرفت خرج کرد ،یسادیوا

 جون بده.  گهید
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 من هستم.  نایا یبا همه  -

 

رمق باز شدن  میو چشمها تخیریپشت هم م میاشکها

 نداشت: 

 

 ماهور؟  -

 

بار ماهور  نیکرد. من هم ساکت شدم. اول سکوت

و  یدیو ناام یجیگ ایدن کی ی. آن هم توزدم شیصدا

 پر از حسرت:  ی. خسته جواب داد، خسته یخستگ

 

 ماهور؟!  -

 

 چند وقت بعد از ازدواجمون؟  ؟یدیطالق م یمن و ک -
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 شودیم یسکوتش که طوالن  و کندیهم سکوت م باز

 یعاص یچشمها یرو شودیام باز م یاشک یچشمها

 اش: 

 

  ؟یدار یبعدش برنامه ا یبرا -

 

شهرمون،  گردمیوقت برنم چیه گهید ،ینه ول -

هستم که  یب یب یخونمون، اون قدرم بعدش شرمنده 

جاده  ایاون قدر که  رم،یاون، فقط م شینتونم برم پ

 من!  ایتمومشه 

 

و در  کندیپشت من م زندیرا چنگ م شیموها خسته

سقف  ی رهی. خخوابدیکنارم مثل خودم م یکمال ناباور

 نالد:  یم

@shahregoftegoo



 

 و خدا نبرد، خودش رفت، با دست خودش! یماه -
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. آرنجش کنمیو نگاهش م چرخانمیو شوکه سر م جیگ

 نیرا ح شیگذاشته بود و چشمها شیشمهاچ یرا رو

 . دمیپر از درد ند یجمله  نیگفتن ا

 

 یرا رو رشیکه بار اول تصو یدختر ،یمهدو یماه

و خنده  ییبایو ز دمیماهور د یپهن و مردانه  ی نهیس

اش را تمام  یاز ته دلش دلم را لرزاند خودش زندگ ی

 امد؟ مگر به یصورت خندان م نیکرده بود؟ مگر به ا
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. زبانم نمینش یو م شومیآمد؟ بلند م یچشمها م نیا

 یبودم. دستم دو بار برا جیبود و گ دهیبه کامم چسب

 یگرفتن و دوباره تماشا کردن پالک گردنبند افتاده رو

 شی. نفس هاگرددیو با ترس برم رودیاش م نهیس

 یب یدر نرفته  ِیخستگ کینامنظم بود. پر بود از 

 درمان! 

 

دستم  یو پالک را تو برمیلو مدست ج باالخره

 شیچشمها یو دستش را از رو شودی. متوجه مرمیگیم

 یو مجدد چشم م کندینگاهم م یلحظه ا دارد،یبرم

بندد. چقدر سخت و تلخ بود، چقدر دردآور بود که 

شان را تا ابد، قبل  یزندگ رندیبگ میتصم یآدمها روز

 خدا بخواهد تمام کنند!  نکهیاز ا

 

 رو کرد؟ کا نیچرا ا -
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و فکر کردم نکند من  دمی. پرسدیلرز میو صدا دمیپرس

 بود:  یزخم شیهم به آن مرحله برسم؟ صدا

 

پاشو برو  ،ینیتو بب شگاهیآرا یمامان گفت باهاش بر -

 بخوابم.  کمیمنم 

 

ذهنم تمومشه،  یتو دیقصه با نیفقط قبلش، ا رمیم -

ود؟ سهراب ب ریکارو کرد؟ تقص نیچرا با خودش ا یماه

 ... یکن قیمگه قرار نبود تحق

 

 : کندینگاهم م یشاک
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قرارا سرجاشون مونده؟ منم قرار  یهمه  ایدن یکجا -

. ادیدر ب ایکنم که چشم دن یبا تو عاشق یجور هیبود 

 ....  تونمیبزنم لهت کنم نه م تونمیشد؟ تونستم؟ نه م

 

همان پالک  ی رهیخ ریو من سر به ز کندیم سکوت

 . مانمیدستم م یتو

 

 هی یمو شروع کردم. پرس و جو کردم. ول قیمن تحق -

 شتریرفتم، ب شتریاومد. ب یجور در نم ییزایچ

که کنار مغازشون بود انگار آشنا هم  یمغازه ا دم،یپرس

آقا سهراب چه  نیاومدم ا قیتحق یبودند. گفتم من برا

بهم انداخت، اومد جلو و  یجینگاه گ هی ه؟یجور پسر

 جناب؟ یچ قِیتحق ،دیطلبکار پرس
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از گذشته ها  ی. وقتندینش یو م شودیبلند م کالفه

 نی. ایشانیو پر یاز خستگ شدیپر م شیصدا گفتیم

 ردیگیم شیدستها یبار خودش پالک گردنبندش را تو

 .دهدیآن ادامه م ی رهیو خ
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 جناب؟  یچ قِ یتحق -

 

چهل  بایتقر ینگاهش کرد، مرد دیبا ترد یا لحظه

 شیامد. ته ر یساله مقابلش بود که به نظر محترم م

 . زدیم یدیبه سف شیها
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 یمغاره  نیا ،یمورد سهراب توکل ر،دریامرخ یبرا -

  گه؟ید گمیتون، پدرشونم حاج قاسم، درست م یکنار

 

انگار زبانش  صورت مرد مقابلش پر از بهت شد و تمام

که جان کند  یتیدرهم و عصبان یهم بند آمد. با اخمها

 مهارش کند گفت: 

 

واسه  ریامرخ ؟یشما؟ سهراب توکل یومدیاشتباه ن -

 آقا؟  یک

 

 : ستیدرست ن زهایچ یلیکرد خ حس

 

 خواهرم، درست اومدم.  یبرا -
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و سمت مرد  دیکش رونیب بشیهمراهش را از ج تلفن

 ت: مقابلش گرف نیخشمگ

 

  ست؟یعکس مگه سهراب ن نیا -

 

 زهرا.  یفاطمه  ای -

 

را  شیمقابلش جاخورده و بدحال عقب رفت. موها مرد

گفت که ماهور  ییزهایچنگ زد و قدم زنان چ

 . دیفهمینم

 

 آقا؟  شدهیچ -

 

داده؟  یکجا با خواهرت آشنا شدن؟ به خواهرت قول -

 داشتن؟  یرابطه ا
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منتظر تماس و خبر  یجلو رفت. ماه یعاص ماهور

 درست نبود.  زیچ چیه نجایخوبش بود اما ا

 

حرف از ازدواج زدن  شناسن،یهمو م شهیم یکسالی -

 ... نمیمنم اومدن بب

 

 من برادر زنشم!  -

 

. دیکوب شیپشت زانوها یفلز ی لهیم کیانگار با  یکس

گرفت تا سقوط  زیسست شد و دستش را به م شیپاها

 نکند. 

 

 یالم داره، زنشم سه ماهه بچه س 5 یبچه  هی -

 دومشون و باردارِ. 
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 !یاعلی -

 

گرفت و  واریشوکه عقب رفت. دستش را به د ماهور

مرد پشت سرش  یپر از درماندگ یچشم بست. و صدا

 :دیرا شن
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هر من معرفتش، خوا یتف تو ذات الشخور و ب -

که پول  نیواسش گذشت، همچ شویو رندگ یجوون

سرش بلندشد؟ خواهر شما با خودش  ریاومد دستش ز

 نگفت... 

@shahregoftegoo



 

 سمت مرد برگشت:  نیو خشمگ یعاص ماهور

 

الشخور طرفه من و  هیبا  دونستیخواهر من اگه م -

 مردِ مومن؟  قیتحق فرستادیم

 

و دلش  زدیاز شدت درد نبض م شیها قهیشق

جا برود. سمت در رفت که مرد  نیفقط از ا خواستیم

 زد:  شیصدا

 

 یساله دارم با آبرو زندگ 40ست،  یاسم من مرتض -

 نه فقط من، خانوادم، خواهرم...  کنم،یم

 

حاج قاسم  یکه مغازه  ییرا سمت چپ، جا دستش

 بود دراز کرد و ادامه داد: یعیرف

@shahregoftegoo



 

 دونمیحاج قاسم، سهراب، همه، هممون، من نم -

که سهراب راه و غلط رفته و از راه به در شده  شدهیچ

 و... 

 

 یطاقت برگشت و جلو رفت، زل زد تو یب ماهور

مردِ مقابلش، و محکم و  یبه خون نشسته  یچشمها

 گفت:  یجد

 

به  سهیبنو شویزندگ یغلطا یهمه  شهینم زادیآدم -

 ه؟یپس خودش چ انش،یو اطراف میرج طانیش یپا

من معذرت  شه؟یم یشرفش چ گه؟یم یعقلش چ

شوهر خواهر شما تو زرد از آب در  یآقا ول خوامیم

 یشما، خواهر از همه جا ب یها هیاومده و گوشه و کنا

که  سالدختر کم سن و  هی ره؟یخبر من و نشونه م

@shahregoftegoo



و عشق و شور  اسیرو کنهیسرش تا چشم کار م یتو

 مرد زن دار؟  هیو چه به گول زدن  یزندگ

 

مقابلش گرفت  میعالمت تسلرا به  شیدستها یمرتض

 شرمنده و بدحال نگاهش کرد:  یو کم

 

 ینینبود آقا، سوتفاهم نشه، من توه نیمنظور من ا -

از زن داشتن  یبه خواهر گلتون نکردم اما، شما مطمئن

 اطالع بوده؟  یسهراب ب

 

را با انگشت  شیچشمها یو عصب دیپلکش پر یا لحظه

 شتریدرونش را بمرد فقط داشت طوفان  نیفشار داد. ا

 : کردیم

 

  ق؟یتحق فرستادیمن و م دونستیم -

@shahregoftegoo



 

سکوت کرد و ماهور کالفه تر از قبل عقب  یمرتض

 یاهای. از ذهنش تا روزیبود. همه چ ختهی. بهم ردیکش

. دلِ دل نشیهفت س یبهار بود و ماه هیکه شب یدختر

کردنش را نداشت. دِل  دیشکستنش را نداشت. دل ِناام

 را نداشت!  شیها یتاب یب

 

شما خواهرتو دور  ،یول گمینم یزیمن به خواهرم چ -

 شهیبره، نم شهیمرد، خواهر من بارداره، نم نیکن از ا

 گمیمن نم ش،یزندگ ریساله بزنه ز 5 یبچه  هیاصال با 

 سر و صدا ببرش! یشما ب ،یول
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@shahregoftegoo



 

حاج قاسم برود و  یبه مغازه  نجایداشت بعد از ا قصد

دور  دیبا پدر سهراب هم حرف بزند اما حاال فقط با

 ! شدیم

 

 . یاقا مرتض یاعلی -

 

را از  نشینفس سنگ دیکه رس ابانیرفت و به خ رونیب

داد. تلفن همراهش که زنگ  رونیدردناکش ب ی نهیس

 یگوش یاسم ماه دنیشد و با د نشیخورد سوار ماش

 و جواب داد:  دیاش کوب یشانیرا به پ

 

 جانم؟  -

 

@shahregoftegoo



 هینگرانم،  ست،یدل تو دلم ن شد؟یچ ؟یداداش؟ رفت -

 که....  میحال

 

 زدیپشت هم چاقو م یرا انگار کس دلش

 . 

 . گمیمامیم -

 

 یهمه چ شد؟یمن دق کردم که، چ یایآخه تا ب -

 خوب بود؟ 

 

 باشه؟  م،یزنیحرف م شتیپ امیم -

 

قبل  دیحوصله قطع کرد و حرکت کرد. با یبرا  تماس

در  یماه شدیمطمئن م گفتیرا م زیهمه چ نکهیاز ا

 را به او گفته.  تیواقع زیمورد همه چ

@shahregoftegoo



 

شد. زنگ را زد و  ادهیپ دیکرد و به خانه که رس حرکت

 یزود در را باز کرد. وارد خانه که شد ماه یلیخ یماه

 لو آمد: مظلوم ج یادیتاب و ز یب یبا همان چشمها

 

 ماهور؟ شدیچ -

 

 . ستایقشنگ ن یعجول باش ،یعروس ،یتو دختر -

 

 .یمگه من واسه اونا عجولم؟ تو هم که داداشم -
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@shahregoftegoo



لبخند زد و دستش را گرفت، همراه خودش برد  ماهور

ماهور بهم مبل ها مقابل هم نشستن  یرو یو وقت

 نگاهش کرد:  ختهیر

 

  ؟یماه یو به من گفت یتو همه چ -

 

 مگه؟  شدهیآره خب، چ -

 

 آدرس محل کارشو خودش داد بهت؟  -

 

افتاد. دلش گفتن  نییپا یبا خجالت و بدحال یماه سر

دروغ  نیاز ا شتریآمد ب یاما، دلش هم نم خواستینم

 : دیبگو

 

@shahregoftegoo



فالن جا با فقط گفت  دمیراستش نه، هر بار پرس -

شک کردم، بهش  ایآخر نیا م،یفروشیپدرم فرش م

 یاونجا تا همه چ امیگفتم من که بخاطر پدرت  نم

ادرس من به  ستیحرفا ن نینشده، گفت بحث ا یرسم

حرفا،  نیو ا یو مگه بهم شک دار خورهیچه درد تو م

 دمیکردم. د بشیخالصه بحثمون شد و رفت، منم تعق

با پدرش کار  یفرش فروش یمغاره  یتو گه،یراست م

 .کنهیم

 

چرا آدرس محل کار و  یدیوقت از خودت نپرس چیه -

 یکه ازش دار یزیبهت؟ چرا تنها چ دهینم شویزندگ

 یاریو ازدواج م یشمارس؟ چرا تا اسم خواستگار هی

  چونه؟یپیم

 

 نداره که...  طتشویفکر کردم شرا ،یعنینه،  -

@shahregoftegoo



 

 شیزانوها یرورا  شیبدحال خم شد و آرنج ها ماهور

 و دلسوخته نگاهش کرد:  قیگذاشت. دق

 

 ،یو هر چه زودتر بهت بگم ماه یزیچ هی دیمن با -

فقط به  ان،یجر نیشدن خودت و ا ریفقط عاقب بخ

 داره.  یتو بستگ میواکنش و تصم

 

 پر از دلشوره نگاهش کرد:  یماه

 

  شده؟یچ -

 

 .امیمن دارم از محل کار سهراب م -
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و  زیت یمثل خنجر یمشتاق و نگران ماه یچشمها

گفتن نداشت!  یبرا یو حرف رفتیبه قلبش م نیزهرآگ

دست و  یرا بخواهد تو دنشیدلش شن یکه ماه یحرف

 بالش نداشت! 

 

 خوب بود؟  یماهور؟ همه چ -

 

کم سن و سال و تلخ! دخترک  یلیزد، تلخ، خ لبخند

 یمرد نیسهراب اول کردیمقابلش فکر م یتجربه  یب

را جبران کند.  شیها یاست که آمده تمام تلخ کام

سوار بر اسب  یسهراب همان شاهزاده  کردیفکر م

 است. دیسف

@shahregoftegoo



  

من کنارتم، هواتو  فته،یب یهر اتفاق ،یبدون خوامیم -

 میریروزارو. اصال با هم م نیا یدارم، پشتتم، تا رد کن

دوستت  یول گهیماه، به من نم یب یب شیپ میریسفر، م

 داره. 

 

 ییو با صدا شدیهر لحظه نگران تر م یماه یچشمها

 لرزان گفت: 

 

گفته  یچ یحرف زد یماهور؟ جون به لب شدم. با ک -

 که... 

 

که تو  یاونجور یچیه ،یماه ستیدرست ن یچیه -

 . ستین یدیو چ یدیو شن یکنیفکر م

 

@shahregoftegoo



 نویکرده و نکرده ا قیساعته و تحق هیه و روز هی -

  ؟یدیفهم

 

 یبود. مقاومت برا نیاش هم یچشم بست. نگران ماهور

 باور درست!  کی

 

 من و ....  کلیاول گوش بده بعد کل ه -

 

 یو گوش کنم وقت ینکردم ماهور. چ نیمن توه -

 ست؟یدرست ن ی. چیزنیحرف م هینس

 تو؟  یحرف زد یبا ک 

 

 کند:  جان

 

 سوار بر اسب شما.  یبا برادر زن ِشاهزاده  -

@shahregoftegoo



 

 ین ین یرا تو یخوردن و شوکه شدن ماه جا

 بار آرام تر گفت:  نیو ا دید شیچشمها

 

ببرمت  تونمیم ،یحاج قاسم، آقا مرتض یمغازه کنار -

چه جور  ه،یچ ه،یسهراب ک نیرفتم بپرسم ا ش،ینیبب

 سرش!  یانگار خرابشد رو ایکه دن هیادم

 

 د،یو پر از حرص بلندشد. خند یبعص یماه

 : ی، عصب کیریستیه

 

سال با  هیمن و؟ برادر زن؟ من  یکرد ستگاهیا -

ساعته از  هیبعد تو  ره،یهم در م یسهرابم، جونمون برا

 یدیفهم ینام یمرتض هیچهار تا سوال و جوابِ 

 سهراب زن داره؟ 

@shahregoftegoo



 

 بچه هم داره! -
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خودش  یرا که رو یماه یو بهت زده  یطوفان نگاه

 بلند شد و سمتش رفت. دید

 

را رصد کرد. دست  ینگران ماه یچشمها شیچشمها 

 لب زد:  بیدر ج

 

دومشم توراهه،  یساله داره، بچه  5 یبچه  هی -

  ؟یبگم ماه یدوماهه، من به تو چ

@shahregoftegoo



 

سراغ من؟  ادیداشته باشه بخره بچه  ارویبچه داره؟  -

 یباشه و بازم تو ختهیدومشم برنامه ر یواسه بچه 

 ماهور؟  یگیم یقشنگ من؟ چ یگوش من بگه ماه

 

 ... یماه -

 

 تعادل و بدحال عقب رفت و داد زد:  یب یماه

 

 یبه همه  یساعته گند بزن هی یایو ب یکه بر شهینم -

 ؟یاسشنی. تو مشناسمینم یمن. من آقا مرتض یزندگ

برادر زن سهرابِ؟ از کجا معلوم  یدیاز کجا فهم

 نباشه؟  ضیدشمنش نباشه؟ مر

 

 را گرفت:  شیخسته جلو رفت و بازوها ماهور

@shahregoftegoo



 

تورو  ه؟منیکارا چ نیعه، ا قهیدق هی ریآروم بگ -

صادر  ینه حکم نجایا م،یزنیحرف م میدار فهممت،یم

دار،  یباال رهیم ینه سر شهیمحکوم م ینه کس شهیم

 جان.  یماه میزنیفقط حرف م میارد

 

من و با هر  یاهایاجر به آجر رو یدار ،یزنیحرف نم -

که واسه  یِ زی. سهراب تنها چیداریکلمه از حرفت برم

رفت که من هنوز  یجور هیکه رفت،  وایمن مونده. ش

 زنمیتو صداش م امیخونه م نیتو شوکم. که از در ا

 ادمیرده و . خونمون سشنومینم یجواب چیمامان و ه

 رهیم ادمیمثل قبرستونه و  هچرا، اون آشپزخون رهیم

افتاده در حق  ادشی. باباهم که، تازه  ستیمامانم ن

بد کرده و واسه ماهور کم گذاشته. من و  ینام نیمه

@shahregoftegoo



همون روز با زن دومش خاک کرد رفت. تو هم که اگه 

 ... یهست

 

شد. ماهور همچنان با اخم و منتظر نگاهش  ساکت

و خواست سمت اتاق برود که  دی. عقب کشردکیم

 یکه با چشمها یماهور مچ دستش را گرفت. ماه

 : دیو آرام پرس ختیسمتش برگشت دلش ر یاشک

 

 منم اگه هستم؟  -

 

 دیشا سوزه،یدلت م دیشا ،یچرا هست دونمینم -

فقط واست حکم  دمیشا ،یخواهر داشتن و دوست دار

 . دهیخطر م یبرات بو اشیناموس و دارم که تنها

 

@shahregoftegoo



خوشگله، به من  یمن هستم چون دوست دارم ماه -

  ؟یاعتماد ندار

 

 و پر از بغض گفت:  ختیر اشکش

 

 نمیبا چشمام بب دینه، با هیو بق یبه تو دارم، به مرتض -

 هیمن با حرف  یساله  کیتا باور کنم، اعتماد و عشق 

 .رهینم نیاز ب بهیمرد غر
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@shahregoftegoo



جز رو به رو  یگرفت و عقب رفت. چاره ا ینفس ماهور

 نیبرگشت و ا ینداشتند. سمت ماه تیشدن با واقع

 : دیتر پرس یبار جد

 

هم  یلیشک نداشتم، دل یمن به اون آقا مرتض -

 یگیتو م ،یبزرگ ول یادیدروغ ز نیا یبرا نمیبینم

  ؟یه، فقط تو تحملشو دارباش ؟ینیخودت بب دیبا

 

 . ستین یچیه گمیو ماهور؟ من دارم م یتحمل چ -

 

  ؟یاگه بود چ -

 

 یعاص ی. ماهختیحالش را بهم ر یتلخ ماه شخندین

 نگاهش کرد: 

 

@shahregoftegoo



وسط غلط باشه  نیا یزیچ هیتو از خداته  نکهیمثل ا -

 نه؟ 

 

انگشت اشاره اش را مقابلش گرفت و  یعصب ماهور

 هشدار داد: 

 

چشماتو نبند و دهنتو باز  ستیحالت خوب ن یوقت -

واسه من نداره، پس  یدرست نفع ای، غلط  یکن ماه

 بگو خب!  م،یماجرارو بر نیبزار مثل آدم تا ته ا

 

جاخورده سکوت کرد و ماهور سوئچش را از  یماه

 برداشت:  زیم یرو

 

جورشد هماهنگ  یبرم سرکار، همه چ دیمن با -

  حواستو جمع کن. باهات، فقط فعال کنمیم

@shahregoftegoo



 

 ماهور؟  -

 

 یماند و سمتش برگشت، ماه رهیدستگ یرو دستش

 ناالن و درمانده سمتش رفت:

  

 هیگوش  یزن و دو تا بچه، بازم تو هیمرد با  هی شهیم -

 بگه؟  ندهیدختر از عشق و عالقه و آ

 

 ! شهیم -

 

خورد و پلک زد. پر از بغض و  یتکان سخت یماه قلب

 : دیآه پرس

 

 چرا؟  -

@shahregoftegoo



 

هوس، تنوع،  ،یعده سرگرم هیواسه تو عشقه، واسه  -

 مرض!  یحت ایو 

 

و ماهور در را باز کرد که  دیعقب کش دیناام یماه

 شیکه حاال با ر یقامت روزبه سد راهش شد. روزبه ا

ترسناک  یو عصب ختهیبلندشده و صورت بهم ر یها

حوصله سر  یشده بود. ماهور ب یگریتر از هر وقت د

 انداخت:  نییپا

 

 سالم.  -

 

هم تنها با گفتن سالم عقب رفت و روزبه  یماه

 نگاهشان کرد: 

 

@shahregoftegoo



 چه خبره؟ -
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بار  نیا دیتا شا خواستیدلش حرف زدن م ماهور

برداشته شود.  شیاز دوش ها یکم تیبزرگ مسئول

 یلش سکوت و پنهان کاراما همچنان د یماه

 . خواستیم

 

  ارم؟یب یبابا، چا ستین یخبر -

 

 یو مضطرب ماه یاشک یچشمها یروزبه رو نگاه

 نشست و با مکث به ماهور چشم دوخت:

@shahregoftegoo



 

 چشه؟  یماه -

 

 ی نهیزد و نفسش را از س شیبه موها یچنگ ماهور

 داد:  رونیپردردش ب

 

 خستس! ییاز تنها -

 

  ن؟یهم -

 

که ماهور در را بست و  دیبگو یزیخواست چ یماه

 جلو رفت: 

 

 اگه به شر نرسه!  رِیامرخ -

 

@shahregoftegoo



 : دییهم سا یبا حرص دندان رو یماه

 

 ماهور؟  -

 

برگشت و طلبکار  یروزبه سمت ماه یعصب نگاه

 : دیپرس

 

 من؟  بمینگه؟ غر ه؟یچ -

 

 !دیستیشما اصال ن د،یستین بهینه، شما غر -

  

 : را گرفت شیخسته بازو ماهور

 

 خودیبدونه، ب دیبابا با ،یخالف که نکرد ،یبسه ماه -

 . میشلوغ نکن بزار حرف بزن

@shahregoftegoo



 

 میعزادار یمن و ماه گهیبابا االن م م؟یبزن یچه حرف -

 فکر درسش باشه و...  دیاون بچس، با

 

 جلو رفت:  یشاک روزبه

 

مادرتو؟  ایخاک  ریز میمگه؟ چغندر کرد گمیدروغ م -

شدم کال  ستیحواسم بهت نچند وقته عزادارم و 

 هان؟  دیو دشمن و ناپد بهیغر

 

 یگیم یچ سوزه،یمن م ییمامان هم دلش واسه تنها -

 شما؟ 

 

 جلو رفت و روزبه را عقب زد:  ماهور
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حق  یوسط وجود نداره، ماه نیواسه دعوا ا یچیه -

تنهاست،  شیمادر یسخت و ب یاوج روزا یداره، تو

که من دارم در موردش  عالقه داره یمرد هیاالنم به 

 . کنمیم قیتحق

 

  ه؟یآدم حساب ارو؟ی هیبدونم؟ ک دیبعد من االن با -

 

انداخت  یملتمس ماه یبه چشمها یینگاه گذرا ماهور

 یچشمها یتو دیام یروزنه ها نیماندن اخر یو برا

 جواب داد:  یماه

 

 انیگفتم شما هم در جر دم،ینرس ییهنوز به جا -

 !دمیفهمخودمم تازه  د،یباش
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 *** 

درد داشت. با  شیحرفها یداشت، کلمه به کلمه  درد

حسرت جانسوز تا  کی ،یاداوریهر پلک زدن و 

 . سوزاندیرا م شیچشمها

 

 دهدیو همان طور که  گردنش را ماساژ م شودیم بلند

 : ستدیا یبلم مو دست آخر مقا زدیقدم م

 

 شه،یاز وجودم کنده م کهیت هی کنمیهر بار مرورش م -

 امروز بسه، برو مامان منتظرته.  یبرا
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حال بد را از خودم و  نیا کنمیو تالش م شومیم بلند

. غم داشتم و هر ستین یدور کنم اما شدن میچشمها

 . شدیو کشنده تر م شتریغم ب نیا رفتمیچه جلوتر م

 

اگه باعث شدم خاطرات بد و مرور  مخوایمعذرت م -

 . یکن

 

 یپا م ی. پا روندینش یم یصندل یو رو رودیم عقب

جواب  میچشمها ی رهیخ ی نهیاندازد و دست به س

  دهدیم

 

 شهیبود، هم شهیتلخ هم یاون خاطرات و روزا -

هست، اما بعد از تو و اون ماجرا، فقط آزاردهنده 

 ترشده. 
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بزنم دودش  یبه بعد حرف نجایچون از ا کنمیم سکوت

. ماهور خوب نبود. ابدا خوب رودیچشم خودم م یتو

به  رسدیباز م دییایحرفها کش ب نیا دانستمینبود. و م

 ! هیگوشه کنا

 

 اون اتفاقا متاسفم، فعال بااجازه.  یبابت همه  -

 

. زدیم میصدا ی. وقتزندیم میکه صدا رومیدر م سمت

ر تمام جهان ساکت . انگازدیم میصدا کایفقط مل یوقت

در  چکسیه چکس،ی. به گمانم هستادیا یو م شدیم

طور با آهنگ و  نیرا ا یآدم چیجهان ه یکجا چیه

 قشنگ صدا نزده بود 

 

 !؟ کایمل -
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 : گردمیسمتش برم دیو با ترد ستمیا یم

 

بگو  شگریبه اون آرا اد،یخوشم نم شیاز آرا ادیمن ز -

 ! دیمختصر و مف

 

 ی. برومیم رونیو با گفتن باشه ب مزنیم یکمرنگ لبخند

تلفن همراه ماهور  یها لمیف یماه مشغول تماشا یب

آمد. با  رونیخانم حاضر و آماده از اتاق ب نیبود. و مه

 : کندینگاهم م قینگران و دق دنمید

 

  م؟یبر زدلم؟یعز یخوب -

 

که داشتم  یینبودم. کنار تمام افکار پرت و پال خوب

 ! کردیام م وانهیود که داشت دهم اضافه شده ب یماه
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 .میخوبم ممنون، بله بر -
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 *** 

و خودم را، خودِ متفاوت و  ستمیا یم نهییآ مقابل

 ! شناسمیام را، نم بهیغر

 

شوق  یتازه عروس بود که جا کی نهییآ یتو ِریتصو

 یغم بود و جا دیام یبود. جا هراس شیچشمها یتو

 ! یاعتماد یو ب یحس یجهان ب کیعشق 

 

و به  کنمیسرم را خوب تماشا م یرو ینقره ا تاج

 یآن مژه ها زنم،یپلک م رسمیکه م میچشمها
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 میچشمها کاپیبود. م ختهیروانم را بهم ر یمصنوع

بود که ماهور گفته بود اما،  یدیهمان مختصر و مف

 بود!  از غمش کم نشده یزیچ

 

 . خواستیمادرم را م شهیاز هم شتریدلم ب امروز

 

  کا؟یمل -

 

اما  یجد شهیهم یو مونا، با همان چشمها گردمیبرم

 : کندیمهربانش نگاهم م

 

تا  نویا ،یچیه ،یکم ندار ایدن یاز عروسا یچیتو ه -

آخر امشب با خودت تکرار کن و فکر نکن چون گول 

 ! یعوض یشد تو هم گهید یو خورد یادم عوض هی
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 مونا.  ترکهیدلم داره م -

 

 یکس وکار را تو یب یپلک زد و مرا، منِ تنها نیغمگ

خبر  میها یکس یاغوشش جا داد. مونا از عمق ب

ام خبر داشت که آمده  ییداشت که آمده بود. از تنها

حجم از غربت  نیا یبود. و من چه اندازه دلم برا

 ! دانستیفقط خدا م سوختیم

 

مثل همه  دونمیمنتظرته، م رونیماهور ب ا،یکنن هیگر -

 ،یارومش کن ،یتحمل کن دیتو با ،یول ستیدامادا ن ی

  قم؟ی. باشه رفاهاتویرو یاز اول بساز

 

 یم میموها یو مونا شنل را رو کشمیعقب م نیغمگ

رعد و  یام، قلبم، مغزم، مدام صدا نهیس یاندازد. تو
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 کردمیو فکر مبرق بود و باران. آرام و قرار نداشتم 

 که بسوزم!  رم،یکه ببازم، که بم رومیدارم م

 

 رونیو ب میکرد یخداحافظ شگریمونا از آرا همراه

تپش قلبم باالتر رفت  می. سوار آسانسور که شدمیرفت

 فقط دستم را محکمتر گرفت.  نمیتسک یو مونا برا

 

گل  یمشک نیماش یتو نمیب یم میرسیکوچه که م به

، و فقط از همان دور نگاه شده اش نشسته یکار

 . کندیم

 

 ندیاتفاق خوشا چینه ه شودیم ادهیپ نیاز ماش نه

 : دهدیافتد. مونا ارام هلم م یم یگرید
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نترس، محکم برو جلو، اون فقط  زدلم،یبرو عز -

 پشتتونم.  نمیمن با ماش ه،یعصب

 

 دیدرخش یکه از نم اشک م ییو با چشمها گردمیبرم

 : زنمیلب م

 

 ه من مونا... لعنت بهم!لعنت ب -
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گرمش  یدستها یکرده ام را تو خی یجفت دستها مونا

 : کندینگاهم م دوارکنندهیو دلسوز و ام ردیگیم
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ماه، که دل  یب یاون مرد چشم قشنگ ب یکنیفکر م -

اشت و مدام بهش شو ند یب یب یتنها موندن و دلتنگ

خوشگلت که االن  یها یکه دلش واسه چتر زد،یسر م

روز  هیکرد رفت، که  دشونیزد و ناپد شگریآرا نیا

و از عالقش بهت گفت، که تو از  ایدلشو زد به در

 بد باشه؟ تونهیم ،یگفت شیمحترم بودن و مهربون

  

 بغض اشک نشود:  نیا کنمیو جان م زنمیم پلک

 

به واهلل  کا،یمل زدلم؟یعز یترسیاون مرد م یاز چ -

راحت  الیاون مرد ترس نداره، من اگه جات بودم با خ

 هیعمرم بهش تک یو واسه همه  بستمیچشمامو م

 . کردمیم
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من تمام غرور و اعتمادش را خرد  ،یداشت ول حق

 کرده بودم: 

 

دست بزار روش و قسم بخورم که اون  ارمیقرآن ب -

 کنهین و منتظر نگات منگرا یکه داره اونجور یمرد

خطر  تینصف ماهان و باباتم واسه تو و روح زخم

 نداره؟ 

 

 شهیرا فشار بدهم. مونا هم شیتوانستم دستها فقط

بغض و  یهم سر بزنگاه وقت شهی. همزدیحرف حق م

کوتاه  یلحظه ا یالاقل برا کردندیغم ها محاصره ات م

 . کردیآرامت م

 

 مئنم! مط نویدوستم نداره، ا گهیاون د -
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مگه ماهان دوست نداشت؟ مگه بابات نداشت؟ مگه  -

زدن به سرت؟  ینداشت؟ موند؟ موندن؟ چه گل انیک

اون آدم واست کم حطر تر از دوست  یحس یبه خدا ب

 عده هست.  هیداشتن 

 

 . کشمیازش خجالت م -

 

منتظر ماهور  یمن به چشمها یو چشمها کندیم بغلم

گوشم پچ  یام تو. ارچسبدیم نشیماش ی شهیپشت ش

 : زندیم

 

از اول، بهش  ،یاز صفر مل ،یو بساز یکن زندگ یسع -

فکر کن، بعد  اشیفکر کن، بهش عالقمندشو، به خوب

 باشه؟  ار،یکم کم، دلشو به دست ب
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 باشه.  -

 

 صورتم: یتو زندیو زل م کشدیم عقب

 

 یلیخ یبرو قربونت برم،  برو که بدون چتر -

 . یخوشگلتر شد

 

 ممنون.  یهمه چبابت  -

 

امد،  یسخت م می. پاهاافتم یو من راه م زندیم لبخند

. دیآ یهم به استقبالم نم چکسیامد. ه یبا زحمت م

در  چکسی. هدیگوینم میها یاز قشنگ چکسیه

و در را  شومی. خودم سوار مکندیباز نم میرا برا نیماش

 : رسدیانگار از فرسنگها راه به گوش م میو صدا بندمیم
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 الم.س -
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 الیو نگاهم کرد. زل زد به صورتم و من خ برگشت

اندازد.  یبه من نم ینگاه مین یحت ریتا مس کردمیم

 شهیقشنگش هم یادیز یبا آن مژه ها یماهور مهدو

 بود!  ینیب شیپ رقابلیغ

 

 کو؟  اتیچتر -

 

. شودینگاهم به نگاه پر از اخمش قفل م و خورمیم جا

 جانم؟  مهیاز جانِ ن خواستیچه م
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 که. شهینم یگفتم، عروس با چتر ینجوریخودم ا -

 

  شه؟یکجا نوشته نم -

 

بلند و  یو به ناخون ها رمیگیرا از نگاهش م نگاهم

 : دهمیرنگم م یاسی

 

 خودم دوست نداشتم، خوب نشدم؟  -

 

از مزخرف بودن امشب  یزیخوب بودن و نبودنت چ -

  کنه؟یکم م

 

. و دلم شدیرحمانه تلخ م یب یگاه یمهدو ماهور

مردانه اش را  دیسف راهنیپ ی قهیآن  خواستیم
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و  نهیحجم از ک نیصورتش داد بزنم با ا یو تو رمیبگ

امشب را  یکه کجا یریگیرا م میها یسراغ چتر هیکنا

 ؟یکن رانیو

 

 ش کنه بعد برگرد. مثل اول اتویبگو چتر نییبرو پا -

 

از  ،یاست که آدمها را گاه ییاز آن کارها یریگ بهانه

. ماهور داشت بهانه کندیم یخال یحرص و دلخور

 ها شده بود؟  یواقعا عاشق همان چتر ای گرفتیم

 

 : کنمینگاهش م مظلوم

 

 چرا اخه؟  -

 

 که من عاشقش شدم فقط  یچون از دختر -
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 ؟یرحم نکردمونده بود، به اونم  ایچتر همون

  

 . تمام قلبم سوخت، تمامِ تمامش!سوختم

  

 ش،یاو، صدا یبندم و دلم برا یرا با درد م میچشمها

 . ردیگیقلبش، عشقش، آتش م

 کندیتوقف م نیبزنم که مونا کنار ماش یحرف خواهمیم

را  شهیو ش گرددی. نگاه ماهور برمزندیم یو تک بوق

 . کشدیم نییپا

 

 مونا خانوم.  مییایما م دییشما بفرما -

 

 :زندیدلنگران لبخند م مونا

 

 .گمیم کیباشه، بازم تبر -
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 رحم.  یب یدلشوره  کیو  مانمیو من م رودیم مونا

 

و خسته اش را از  یکه نگاه وحش یو مرد مانمیم من

 . ردیگیمن نم

 

 شیصدا زدیحرف م یکه وقت یهورو ما مانمیم من

و  شدیو نم کردیپرت م زیحواست را از همه چ

و از  یچشم ببند یلحظه ا شودیم ییبگو یتوانستینم

 !؟ یاول عاشقم شو
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مهمونا  م؟یبر شهیسرجاشون، م ادیم امیفردا باز چتر -

 منتظرن. 

 

و دلم مثل دختر  گذاردیام م یصندل یرا لبه  دستش

و دسته گل را از  شودیخم م .ردیریبچه ها فرو م

سر بلند  ردیگی. سمتم که مداردیعقب برم یصندل

که  رمیاش را بگ یدیمروار یدسته  خواهمیو م کنمیم

 : دیگویحس م یهمان طور ب

 

و  میحرف زد یب یب یخونه  اطیح یکه تو یاون شب -

 نیو نگات کردم، تا امشب و تصور کردم، ا یحرف زد

اون تصور من تار به تار  یقشنگ، تو یلینه، خ یشکل

 ! دمیو بوس تیشونیپ یرو یایاون چتر
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زده  اهیس یپارچه  کیقلبم،  یپناه، گوشه  یب یدختر

. ختیرینشسته بود و اشک م بیو غر بیبود و عج

تصوراتش تار به تار  یرا از دست داده بود که تو یمرد

 عزادار بود!  قایبود. و عم دهیرا بوس شیها یچتر

 

پاها و دامن  یو دسته گل را رو دیگویم یپردرد آخ

 . کندیبلند لباسم پرت م

 

باشه که  ییاهایکجا برم که شکل اون تصورا و رو -

 ینجوریکه ا یداشت یچه جون دم؟یباهات چ

 دختر حاج صادق؟ یکرد رونشونیو

کار  یبگم؟ چ یحال و روز چ نیاون جشن با ا یتو برم

 نهییآ یم تومن امروز خودم خنده،یچشما نم نیکنم؟ ا

 نشناختم! 
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 و، من...  یهمه چ کنمیمن جبران م -

 

 ای ؟ینیعقب؟ از اول بچ یکه بزن لمهیف ؟یچه جور -

چرا به من  ؟یعاشق دامادش هوی لمایمثل ف یخواینه م

 معرفت؟  یچرا ب ؟ی؟ چرا رو راست نبود یاعتماد نکرد

 

 انیکه نفسم م کوبدیم یو در را طور شودیم ادهیپ

 ریامشب را به خ ا،یافتد. خدا یبه تقال مام  نهیس

ارامش  یمن به درک اما، به ماهورت کم ایبگذران. خدا

 بده! 

 

داده بود.  هیطور نشسته بودم و او هم به در تک همان

را  یکار چیشدن هم نداشتم. جرات ه ادهیجرات پ

 !  نداشتم
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 ساعت!  میربع، ن کی قه،یده دق گذرد،یچقدر م دانمینم

 

که  نمیبیم نیکنسول ماش یفن همراهش را روتل فقط

که احتماال امشب  ی. روزبه خان بود. مردخوردیزنگ م

 !دیدیاش را به چشم م یآرزو و دلخوش نیآخر
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. دامن بلند لباسم را شومیم ادهیو پ دارمیرا برم یگوش

 رسمی. به ماهور که مزنمیرا دور م نیو ماش رمیگیباال م

و  رومیدور و پرت. جلو م یزل زده به نقطه ا نمیب یم

پر از  یبه چشمها شیچشمها ستمیا یمقابلش که م
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 زیچ چیداشت و ه زی. نگاهش همه چچسبدیدلهره ام م

 نداشت! 

 

 : رمیگیرا سمتش م یگوش

 

 همه منتظرمونم!  -

 

و  ردیگیرا م یود. گوشمهم نبود! ابدا مهم نب شیبرا

. و من با دهدیاش سر م یشلوار مشک بیج یتو

 : مییگویم یشتریب شیتشو

 

 .شنینگران م -
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پلک زد و  را،یبانفوذ و گ یسکوت، با آن چشمها در

 یو مسخره  یمصنوع یمژه ها نیا یآبرو شیمژه ها

 مرا برد: 

 

  ؟یسکوت کردن بلد -

 

بدون خشم، در بدون ناسزا،  اد،یگفت، بدون فر آرام

 . ختیمرا فرو ر یمانده  یگفت و باق یکمال خون سرد

 

 شدی. نمکندیافتد و او همچنان نگاهم م یم نییپا سرم

آن  یکه سکوت کنم، آن همه آدم تو شدینم م،یکه نرو

 یراه و حرف چیجشن چشم انتظار ما بودند. و من ه

 به دست آوردن دلش نداشتم!  یبرا

 

 رست کنه، خوبه؟ د امویچتر گمیم رمیم -
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 دیرا دو طرف شنل سف شی. دستهازندیم شخندین

و  بندمی. چشم مکشدیاورد و آن را جلوتر م یرنگم م

 کیمغزم شل یرا مثل گلوله تو شیاو، بدحال حرفها

 : کندیم

 

اما  ،یهمه جوره خوب ،یهم قشنگ یجور نیتو هم -

 ! یایچشما ب نیبه ا دیاونجور که با دونمیم دیبع گهید

 

خودش را هدف  یاشاره اش که چشمها نگشتا

رحمانه ادامه  یو او ب رسدیم میبغض تا چشمها ردیگیم

 : دهدیم
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نه اون  شه،یدرست نم یچیه شه،یدرست نم گهید -

 خودیکه مونده رو دستم، تالش ب یزندگ نینه ا ایچتر

 نکن عروس خانوم! 

 

. دلم شودیو سوار م کندیو در را باز م دیگویرا م نیا

گرفته  میها یکس یتمام ب یته بود. دلم اندازه گرف

ماه را  یب یب یهمان خانه  ایبود. دلم از تمام دن

 تمام عمر!  یو شانه اش را، برا خواستیم

 

. استارت شومیو من هم سوار م زنمیرا دور م نیماش

 نیمه یبا تمام اصرارها ی. ما حتکندیو حرکت م زندیم

. گفت ر نخواست. ماهومیهم نداشت هیخانم وقت آتل

و دروغ گفته  ردیگیخودش عکس م نیبا دورب کایمل

 بود! 
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 یو لعنت ختیسکوت بدر نیتا ا کندیرا روشن م ضبط

 بشکند!
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کدام به عروس و  چیآهنگ ه نیحال و روز نه ا نیا نه

 آمد!  یداماد و مراسم نم

 

 مهربون بوده یروز هی دیکه سنگدل شا یسک

 جوون بوده یلیخ یاعتمادش و وقت شکستن

 ستیبس ن کنهیبازم حس م جنگهیاندازه که م هر

 !ستین چکسیکه منتظر ه شییتنها دیتبع مثل
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هم  یرا رو میو دندان ها شودیبا بغض مشت م دستم

 تا زار نزنم! دهمیفشار م

 

 ب کردهبرگشت و خودش عمدا خرا یپال دیشا

 و انتخاب کرده  اهیباخته، س دیبار با سف هزار

 دهیرنج یدل بسته ازش بدجور یبه هر ک دیشا

 ! دهیگذشته شو نبخش دیکه سنگدل شا یکس

 

و حال من بدتر، دلم  شدیتر م کینزد رمانیمس

 . میوقت به آن باغ نرس چیه خواستیم

 

 و  مرموزه ریرحم تو حرفاش، اگه مه گ یب اگه

  سوزهیجنگل م هیشبه ،تو شب داره  هیچشماش  تو

 نهیکه معلوم نشه غمگ نهیفرارش از ا بازم

 ! نهیقدر بهش دروغ گفتن به عاشقانه بدب اون
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 گرفتینفست را م شدیکه م کیبود. نزد والیمثل ه غم

 ! دیبلع یلحظه تمامت را م کیدر  یو گاه

 

 میو دلهره ها شیتشو کندیباغ که ترمز م یجلو

فرمان بود و دست  یدستش رو کی. شودیم شتریب

 ابانیو ترسناکش به خ رهیدنده، و نگاه خ یرو گرشید

 . مقابلش

 

 . نییبرو پا -

 

. بروم؟ تنها؟ مگر گرددیشوکه ام سمتش برم نگاه

عروس و داماد ها دست در دست هم به مجلس 

کجا بود؟ من در کدام  نجایا روند؟یشان نم یعروس
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 زیچ چیبودم که ه کرده ریشده گ نینفر نیسرزم

 نبود؟  گرید یآدمها هیشب میزندگ

 

 تنها؟  -

 

 برو تو.  ام،یم -

 

که داد نزند. که دعوا نکند. که  کردیتالشش را م تمام

که الاقل به  کردی. تمام تالشش را مدینگو راهیبد و ب

را خوب  نیاحترامم را حفظ کند و من ا یب یاحترام ب

 ! دمیفهمیم

 

 شیو با تمنا صدا کنمینگاهش م میالتماسِ چشمها با

 : زنمیم
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 ماهور!؟  -

 

و سمتم  شودیمقابلش کنده م ابانیاز خ نگاهش

 . گرددیبرم

 

 . کایمل نییبرو پا -

 

محکم و با نفوذ گفت که الل شدم. دست  یجور کی

 ادهی. پکنمیو در را باز م رودیم رهیلرزانم سمت دستگ

ر از سوال نگاه پ کیبا  نیرضا را مقابل ماش شومیکه م

 . رومیجلوتر م ری. سر به زنمیبیم یو عصب

 

 سالم.  -
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خوشبخت  گم،یم کیتبر یلیخانوم، خ کایسالم مل -

 . دیبش

 

 نلرزد:  میصدا کاش

 

 ممنونم.  یلیخ -

 

فرمان  یآخر را به ماهور که حاال سرش را رو نگاه

کس و کارها وارد باغ  یاندازم و مثل ب یگذاشته بود م

و  شونمیرا م یعروس و داماد امدند کس ی. صداشومیم

خانم همراه روزبه خان و بابا صادق به  نیمونا و مه

 .ندیا یاستقبالم م
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نگاه ها داشت ذره ذره آبم  نیبود. و ا یخال میدستها

 مقصر!  یتنها کی. تنها بودم. کردیم

سالم کردم و  هیخانم و روزبه خان و بق نیمه به

و دست اخر در جواب روزبه خان  دمیرا شن کشانیتبر

 : دیکه پرس

 

 ماهور؟  -

 

 : میاز بغض نگاهش کردم و تنها توانستم بگو پر

 

 . ادیم -

 

@shahregoftegoo



. نگاهم نمینش یماه م یب یب لچریو یو پا رومیم جلوتر

 مهربان، نگران!  ق،یعم کند،یم

 ماه دارم. یب یامشب را از ب نگاه مهربان تنها

  

 فتاد؟یپس ن دیو د یهمه خوشگل نیماهور ا -

  

تنفر از  کیتلخ،پر از حس گناه، پر از  زنم،یم لبخند

 و مقصرم:  یخودِ لعنت

 

 ؟یکنیبرام دعا م -

 

داماد چشم قشنگم  زدلم،یدردت به جونم عز -

 کجاست پس؟ 
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ف سوت و ک یبود که با صدا ختنیر کینزد میاشکها

عروس و  گاهیمهمان ها مجبور شدم بلند شوم و به جا

مونا دلنگران  نمینش یمبل که م یداماد بروم. رو

 : ندینش یکنارم م

 

 یتو ادیمگه تنها م ؟عروسیماهور کجاست مل -

  د؟یشناسیمردم و نم نیا د؟یمجلس؟خل شد

 

. دلم شودیکم کم دارد بسته م میچشمها کردمیم حس

 یهمه بدبخت نیو تمام شود ا رمیبم نجایهم خواستیم

 و فالکت! 

 

  ؟یمل -
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 دیدرخش یکه از اشک م ییو با چشمها گردمیبرم

 . دمیدی. تار مکنمینگاهش م

 

 . ادیم -

 

آدمارو تارو مار  ،یمل یبهم تا ارومش کن زیبر ارویدن -

هست، اون مرد  قشی، اون مرد ال یکن تا ارومش کن

کجا  چیردنم هو کم او یو زار هیبلده، گر یمردونگ

 باش.  یو حل نکرده دختر. قو یچیه

 

 یپا نهیاگه نش ؟یشه چ مونیاگه پش ؟یچ ادیاگه ن -

جمعش کنم؟ چه  یچه جور ؟یسفره عقد و بله بده چ

 یبهم برا زمیبر ارویدن یباشم؟ چه جور یقو یجور

مونا؟  ؟یمهدو یبابام و خانواده  یبرگردوندن آبرو

 ترسناک شده! یهمه چ
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محکم  شهیهم یرا از چشمها نیهم نگران بود. ا مونا

 . دمیفهم یاما مرددش م

باغ رفت و برگشت و دست اخر  یتا در ورود نگاهش

 پر از وحشتم:  یچشمها یزل زد تو

 

مگه خودت  کا؟یکار و بکنه؟ چرا مل نیا دیچرا با -

 یعیطب یهمه چ دیبا نمیبخاطر مامان مه گهیم ینگفت

کنه و  یداره مردونگ یبره جلو؟ مگه طرف مشکل روان

 طیشرا نیبا ا ینجوریبعدش ا ارهیاز چاله درت ب

 چاه؟  یبندازتت تو
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 ... آخ خدا قلبم: آخ

 

مهمونا دارن نگات  ینباز خودتو، همه  کا؟یمل -

 تو تورو قرآن.  افهی. درست کن قکننیم

 

و به مهمان ها  رمیگیمونا م یرا از چشمها منگاه

ظاهرم را حفظ  کنمیو جان م زنمی. لبخند مدهمیم

خشک  یکنم. و نگاهم امشب احتماال به آن در ورود

 ! رسدینم یو ماهور شودیم

 

کرده  الیشده باشه، ممکنه خ مونیممکنه پش -

 ! ستین یشدن دهیو حاال ... د تونهیم
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شده؟ مگه  مونی؟پشیراحت نیبه هم ن؟یهم -

جمع نشدن که  نجایهمه آدم ا نیه؟ایمگه باز رکه؟یس

نگاه به بابات بنداز.  هیشازده رو نگاه کنن.  یمونیپش

 نیا کنهی. حتما داره فکر مادیخونش در نم یکارد بزن

 . ارهیسرمون در ب یا یقرار چه باز گهیپسر د

 

 : رمیگیبلند شود که دلنگران مچ دستش را م خواهدیم

 

  ؟یریکجا م -

 

 هی ایبهش بگم آدم  رمینه، م ای رونهیب نمیبب رمیم -

 ! ستهیا یاگه کرد تا تهش م ای کنهینم یکار
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 دیاوضاع رو بدتر نکن، صبرکن شا ،یبر خوادینم -

برام  ریبگ نیمن و از مامان مه یفقط گوش اد،یخودش ب

 .اریب

  

و نگاه  رودی. مشودیو بلند م کندیکالفه نگاهم م مونا

 ی. نبود. ماهورگرددیدر برم یمنتظر و پر از حسرتم رو

 نبود! 

 

در حال رقص  یسر کیو  شودیپخش م یشاد کیموز

مراسم به  نیآخر ا کنمیفکر م و من شوندیم یکوبیو پا

  شود؟یکجا ختم م

. حالش همان قدر بد دیآ یروزبه خان سمتم م نمیب یم

 و نزار بود. 
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از  شتریب یلیع خاوضا فهممیم ندینش یکه م کنارم

 است! یخطر کردمیکه فکر م یزیچ

 هم تالش دارد لبخندش را حفظ کند:  او

 

 دخترم؟  رهیماهور نگفت کجا م -

 

 واقعارفته باشد؟  نکند

 

 .ادینه فقط گفت زود م -

 

 [22.05.21 13:44] 

 

 33۸_پارت#

 *** 

@shahregoftegoo



و تمام  دیریعقب بگ که رفته بود خواست دنده کایمل

 دهیرس یکوچه را برگردد اما رضا مانع شده بود. وقت

که انتظارش را هم نداشت. و حاال درست کنار بود 

 نگران!  نیخشمگ ،یدستش نشسته بود. عصب

 

 یعروس یرسم شده عاشق که شد ایتازگ گنیم -

 یمجلس بزن یرسوند شگاهیو عروس که از ارا یریبگ

زودتر بزنه به چاک عاشق تر  یکهر  گنیم به چاک.

 !شهیمحسوب م

 

. ردیگیو دنده عقب م زندیحوصله استارت م یب ماهور

 یفرمان م یدست رضا رو رودیم رونیاز کوچه که ب

 : ندینش

 

 بزن کنار، دورتر نشو.  -
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 هاتو ندارم رضا. کهیت یمن واقعا حوصله  -

  

بزن  نییپا ختمیصورتت و نر ونیدکوراس نجایتا هم -

 ار! کن

 

و رضا با همان  کندیترمز م ابانیاز درد کنار خ پر

 : گرددیدرهم سمتش برم یاخمها

 

برم از اون عروس طفل معصوم  ای هیقصه چ یگیم -

 چشماش ترس بود و بغض؟  یبرق تو یبپرسم که جا

 

  شه؟یعوض م یزیچ هیبگم قصه چ -
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 گهیچند وقت د دیشا یاگه بگ دونمیفقط م دونم،ینم -

 قبر!  یو کمکت نزارم تو یکی نیا یجنازه 

 

که از درد صورتش جمع  ختیقلب ماهور فرور یجور

و پر  یعاص یاش را چنگ زد. چشمها نهیشد و تمام س

بود  دهیماهور چسب یاز خشم رضا هنوز هم به چشمها

 ومنتظر بود: 

 

 یتا امشب و ولش کرد شیدختر مردم و رسوند -

  ؟یبر یخوایهمه نگاه و م نیا ونیم

 

 ! ستین یشدن -

 

  وز؟یپف ی کهیمرت ستین یشدن یدِ آخه چ -
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 نالد:  یمقابلش م ابانیخ ی رهیپر از درد خ ماهور

 

چون عاشقشم  کردمی، فکر م شهیم کردمیفکر م -

ته ته تهش  تونم،یم یته تهش بخاطر مردونگ تونم،یم

 تونم،ینم شه،یاما نم تونم،یو ماهرخ م نیبخاطر مه

بوده  کهیکه نبودم و با اون مرت یوزاون ر یه کشم،ینم

 !کنمیجورم تصور م کیهزار و  کنم،یرو تصور م

 

با عقل  تونم؟یو نم شهینم گهیآدم شب جشنش م -

 یکرد کاریماهور؟ چ یگیم یچ بت؟یمص ادیجور در م

 یچرا وقت ؟یزنید چرا حرف نم ت؟یبا خودت و زندگ

 تموم شده؟ یزندگ هیکه  یزنیحرف م
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 : ترکاندیاش استخوان م شهیرگ و ر انیداشت م غم

 

گفتنش  ست،یرضا گفتنش سخته، گفتنش درست ن -

 ... 

 

و  یماهور؟ تن اون دختر لباس عروس کرد -

تو  ؟یبر یخوایخروار آدم و م هیوسط  شیگذاشت

 یزاریمرد؟ م یرزایبعد اسم خودتم م ؟یبود ینجوریا

اون  گهیبار د هیاگه  یگفتینم شهیآدم؟ مگه هم

 .... ینیپدر و نامرد و بب یسهراب ب

 

 فرق داره.  -
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 :زندیکالفه داد م رضا

 

کمال با تو اگه حق تمام و  یحت هینامرد ینامرد -

 باشه! 

 

و رضا بدحال  شودیماهور با درد بسته م یچشمها

 : پرسدیم

 

  ؟یشدعاشقش  یگیمگه نم -

 

سکوت کند.  ای دی. بگودیمانده بود چه بگو ماهور

و  چرخاندیسر م ندینش یدستش م یدست رضا که رو

 : کندینگاهش م
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 چیه یعل یناموس تو ناموس منم هست، به وال -

بشه  دیحرف بزن شا ره،ینم رونیب نیماش نیاز ا یحرف

 کرد.  یکار

 

سهراب و گردن  هیشب گهیآدم د هی یگوه کار -

داداشش و باباش انداختن گردنم، منم  یعنیتم، گرف

 هیزنده بمونه، نفس بکشه، سر  کایگردن گرفتم که مل

 و...  شیجهنم نشه زندگ ره،یتعصب نم

 

 ! یعل ای -

 

و رضا پر از بهت و  کندیخسته نفسش را فوت م ماهور

 : پرسدیشوک م
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که  یهست یناموس یدختره گفت تو همون ب یبابا -

قراراش و گذاشته، دل و قلوه شو داده و اومده قول و 

آره  یگرفته، سواستفادشم کرده و تو هم گفت

بعد تو  خواستهیرو م گهیخر د هیخودشم؟دختره 

 به امشب؟  شیرسوند

 

مقابلش مانده بود و رضا  ی رهیدر سکوت خ ماهور

 : کوبدیم شیبه بازو یشاک

 

 . زنمیبا توِ نره غول دارم حرف م -

 

 : زندیم داد یعاص ماهور

 

 آره عاشقشم که رسوندمش به امشب!  -
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 ؟یو د برو که رفت نییپا شیکه انداخت یعاشقش -

 !یجا بزن یکنیغلط م یعاشقش

 

 [23.05.21 12:50] 

 

 340_پارت#

 

. با دست کوبدیو در را م شودیم ادهیکالفه پ ماهور

 نیش را به ماشا هیو تک زندیرا چنگ م شیموها

ماندن و  نی. حالش خوب نبود. خودش هم بدهدیم

 کرده بود. دلش آشوب بود.  ریرفتن گ

 

 ماهور؟  -

 

@shahregoftegoo



شده بود  ادهی. رضا پگرددیو برم شنودیرضا را م یصدا

 . زدیم شیصدا نیو از آن طرف ماش

 

تورو به مقدساتت، اون دختر مُرد تک و  میبر نیبش -

 تنها وسط اون همه آدم! 

 

 . ترسمیم یلیرضا، خ ترسمیم -

 

و  زندیرا دور م نی. ماشبنددیو در را م رودیعقب م رضا

دلنگران نگاهش  رسدی. به ماهور که مرودیسمتش م

 :کندیم

 

  ؟یهست که نگفته باش یا گهید زیچ -

 

@shahregoftegoo



و  یحجم از ناباور نیبا ا ترسمینه، من فقط م -

 نیا یرو دست خوردن، با همه  نیبا ا ،یدلخور

کنم، آزارش بدم، دلشو بشکنم،  تشیت، اذمشکال

 کنم!  ینامرد

 

قدر مقصر  نیو هم یماه ،یِ ماهور؟ فکر کن اونم ماه -

 یتف تو شرف نداشته  یبند گفت هی ای یدونست

دختر و گول زد و تا  هیسهراب که با کاراش و حرفاش 

بد نبوده، فقط دل  نه،اونمیهم هم کایمرگ رسوند؟ مل

  نه؟یاز ا ریغداده و گول خورده، 

 

رضا دست  کشد،یم قیو نفس عم بنددیچشم م ماهور

 : گذاردیشانه اش م یرو

 

@shahregoftegoo



نرمال  یچیه شده،یچته، چ گمیم یچند وقت ه نیا -

 که...  یچوندیمن و پ یه ست،ین

 

 درمون نبود!  یدرد ب نیا یرو یگفتنش درمان -

 

به  یو برسون یهمه چ زاشتمینم یگفتیاگه به من م -

و  یفراموش ،یدختر شد هیچون عاشق  فقط نجایا

 یوقتا گذاشتن لندهور، چون عاشقش نیواسه هم

که سکوت کرده و  یدار نهیاما ازش ک ینجاتش داد

کل ماجرارو انداخته گردنت. عشق و نفرت کنار هم 

 بسازه.  یادم خطرناک یاز هر کس تونهیم

 

 : دیگویبا درد م ماهور

 

 کشتنش!  یم -

@shahregoftegoo



 

 وهیفقط ش ش،یکشیم یتو دار قسم االنم یبه عل -

الاقل زجرکشش  یهاتون متفاوته، اگه نجاتش داد

 !یاون دختر دیکس و کار و ام ینکن. ماهور، تو همه 
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 میمجلس عروس یعزادار برم تو ی افهیق نیبا ا -

 کنم رضا؟  یچه غلط قایدق

 

و او را سمت خودش  ردیگیرا م شیازوهاب رضا

 : دیگویقرارش م یب یچشمها ی رهی. خچرخاندیم

 

@shahregoftegoo



محل  ،یاخم کن ،یتب دار و عزادار بر ی افهیق نیبا ا -

مرد  میبر نیشرف داره به نرفتنت، بش ،ینخند ،یند

نه  ،یاون دخترو. نه بخاطر مردونگ یمومن، دق داد

  !سایقلبت وا یو ماهرخ، پا نیبخاطر مه

 

بزند که تلفن همراهش زنگ  یحرف خواهدیم ماهور

 بشیرا از ج یگوش کشد،یو رضا عقب م خوردیم

روزبه با مکث جواب  یشماره  دنیو با د کشدیم رونیب

 : دهدیم

 

 بله؟  -

 

مجلس و  ینشسته تو کساعتهیعروس بدبخت  نیا - 

مهمونا پچ  یمنتظر توِ، منتظر داماد امشبه، همه 

و  لرزهیده، از استرس تموم تنش مپچاشون شروع ش

@shahregoftegoo



کدوم  ؟یومدیتو هنوز ن گه،بعدیبه زور خوش آمد م

چه  نیچه مدلشه؟ ا نیتا االن ماهور؟ ا یرفت یگور

  ؟یراه انداخت هیمسخره باز

 

گفتم درست شم  ختم،یافتادم، بهم ر یماه ادیفقط  -

 . امیبعد ب

 

 : شنودیپر از خشم روزبه را م یصدا

 

حال و روز بچم شب  نیپدر که ا یبلعنت به منِ  -

 یهم راض یبه حضرت عباس اون ماه شه،یداماد

. ته یبلرزون ینجوریتو بخاطرش دل عروستو ا ستین

 من و نبر بچه، برسون خودتو! ثتیآبرو ح یمونده 

 

 . امیکوچم، دارم م یتو -

@shahregoftegoo



 

سر  بشیج یرا که تو یو گوش شودیکه قطع م تماس

. دو بار آرام و کندیم و بغلش رودیرضا جلو م دهدیم

گوشش  یو تو زندیکمرش م یبخش تو نانیاطم

 : دیگویم

 

 یهر وقت بد بود ،یبود شهیهم ،یشدن بیتو آدم غ -

 ،یشد دیهر وقت سخت گذشته بهت ناپد ،یشد بیغ

کجا  چیه یجور هیچند روز  یماه یبعد از خاکسپار

خودت  ا،یاون دن یتو هم رفت میکه فکر کرد ینبود

 ... یاخالق گندت در عذابن ول نیمه از اه یدونیم

 

 : دیگویو با درد م کشدیم عقب

 

@shahregoftegoo



دوتا کوچه اون  یتو تیشب داماد کردمیفکرشم نم -

دست اخرم  ،یکه نر رمیتو بگ قهیطرف تر از مجلست 

 تی. تو ادم اذنبوده زادیبفهمم ازدواجتم شکل آدم

 نباش! یعنی ،یستیکردن اون دختر ن

 

بازم  ،یکنیو بد م یشیبد م یارد یاگه حس کرد اما

شو که اون دختر دق نکنه،  دیشو،فقط باخبر ناپد بیغ

 !رشدید میبر نیحاالم بش
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 . اهیبود، مطلقا س اهیجا س همه

 

@shahregoftegoo



زمان بد و سخت متوقف شده بود و  کیدر  زیچ همه

خم  شدی. دردم آمده بود اما، نمکردمیم من فقط تماشا

 . اورمیبه ابرو ب

 

 . زدمیلبخند هم م دیبود اما با میدر دردها غرق

مونا  دینرس یعمر گذشت و ماهور کیکه  یمدت تمام

زده ام را گرفت و فقط خدا  خیکنارم نشست و دست 

 من با هر نگاه و پچ پچ چطور شکستم!  دیو فهم دید

 

از سوال ماهان و باباصادق هم  و پر یعصب یها نگاه

 . کردیداشت نابودم م

 

که  یو کس شنومیکف و سوت مهمون ها را م یصدا

 : دیگویبلند م

 

@shahregoftegoo



 به افتخار شاداماد!  -

 

 نمش،یب ی. مگرددیباغ برم یسمت در ورود جمیگ نگاه

 کیمعرفتش را، صورتش پر بود از  یخودش را، خودِ ب

 نیآمده بود، همانگار مجلس عزا  ظ،یغل تیاخم و جد

 آبرو!  یذره  یاز تظاهر برا یقدر روراست و خال

 

 من، باالخره اومد!  یخدا یوا -

 

 یو بغض تمام تارها شنومیگوشم م خیمونارا ب یصدا

 یام را فلج کرده. نفس ندارم اما به خودم که م یصوت

. ستمیا یبه زور مونا مثال به افتخار حضور داماد م مییآ

و نگاه  دیآ یحکم و مقتدر سمتم مماهور همان قدر م

. نگاهش شودیمتوفف م یچشمها یرو یرضا لحظه ا

@shahregoftegoo



نسبتا  یدلدار کیو  م،مه یحرف داشت. حرفها

 قشنگ و برادرانه! 

 

ها همان قدر  کیو در جواب تبر کردینگاهم نم ماهور

 : دیگویگوشم م ی. مونا آرام توکردیحس تشکر م یب

 

گفت بگو باشه،  یچ آرام باش و هر ا،یباز بغض نکن -

 ! ستیماهور ابدا خوب ن ،یمل ایامشب و با دلش راه ب

 

. مونا پشت هم ستدیا یو ماهور کنارم م کشدیم عقب

 یخانم با ذوق و نگران نیو مه ردیگیعکس م نمیبا دورب

 یآمدن ماهور، اسکناس ها را رو ریاز د شیته چشمها

 یقیمجدد موس مینینش یم ی. وقتزدیریسرمان م

وسط  یکوبیپا یو چند نفر برا شودیپخش م یرشادت

 . روندیم

@shahregoftegoo



 

موقع و مزخرف گرفته بود.  یلرزش ب کیتنم را  تمام

و  دیا یخانم جلو م نیکه مه گذردیچقدر م دانمینم

 : دیگویارام م

 

 باز. دیاتاق عقد برگرد میوقته منتظر، بر یلیعاقد خ -
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 ی. و من و ماهور مهدوشدیم یداشت واقع زیچ همه

 ! میشدیرسما و قانونا زن و شوهر م

 وحشتناک بود!  یزیانگ رتیبه طرز ح زیهمه چ چقدر

 

@shahregoftegoo



و  میشویدست زدن مهمان ها بلندم یبا صدا هردو

و قلبم، التماس  ردیگینگاه ها دستم را م انیماهور م

 در کار نبود!  یکنم و تمام شدن را تمام یباز نیا کندیم

 

و نگاه  خواندیعاقد م مینینش یعقد که م یسفره  یپا

مانده. تمام  نهییآ یپررنگ ماهور تو یمن به اخمها

قدر  نیو قلب و غرورش را باخته بود و حاال هم یزندگ

زده و پر از درد نشسته بود تا بله هم  خیسرد و 

از قلبمان  شد؟یبله درست بود؟ حساب م نید؟ایبگو

 آمد؟  یم

 

پر  یو من با بغض چشمها ردیگیقران را سمتم م یب یب

. قران را باز کنمیو قران را باز م کنمیاز شوقش نگاه م

 خوانمیام م نهیس یو با همان غم خانه کرده تو کنمیم

 : پرسدیو عاقد م

@shahregoftegoo



 

  م؟یعروس خانوم وکل -

 

من  یایسوال، دن نیو بعد از جواب دادن به ا نجایا

از  شتریب یلیاز حاال، خ شتریب یلی. خشودیم رورویز

داد  ادیاز مردها ز یلیقبل، مرد کنار دستم برعکس خ

دست بزن هم نداشت، اما از  گفت،ینم راهیبدو ب زد،ینم

 ش،یها یمحل ی، ب شیجهان اخمها یمردها یهمه 

 ،یتفاوت یو ب یسرد نیعمحترم رفتار کردنش در 

 کشنده تر بود! 

 

 شک ماهور بود!  یداماد جهان ب نیتر بداخالق

 : دیگویم مونا

 

 ! نهیعروس رفته گل بچ -

@shahregoftegoo



 

 کیکلمه،  کیماهور حرف بزند. قد  خواستیم دلم

 ینفس، اما ساکت بود. و در سکوت با همان اخمها

 پرت مانده بود.  ینقطه  ی رهیدرهمش خ

 

گوش ماهور  یخانم تو نیو مه خواندیباز هم م عاقد

ماهور تنها سرش را تکان  شنومینمکه  دیگویم یزیچ

 : پرسدیبار دوم م یو عاقد برا دهدیم

 

  م؟یوکل -

 

 : دیگویبار م نیمونا ا و

 

 ! ارهیعروس رفته گالب ب -

 

@shahregoftegoo



طرف  کیماهان و باباصادق که  یپر از دردم رو نگاه

. لعنت به تو ماهان، لعنت ماندیبودند م ستادهیسفره ا

 اهیس ینقطه  نیه ابه تو که جهان پر از درد مرا ب

 !یرساند
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. مرد بوسمیو م بندمیو قرآن را م کشمیم قیعم نفس

کنار دستم اما انگار خشک شده بود. شک کرده بودم 

 یحجم از تلخ نینه. ا ای زندینه. پلک م ای کشدینفس م

بود که داشت پدر مرا  یفاوتعقد اتفاق مت یسفره  یپا

 اورد!  یدر م

 

@shahregoftegoo



 نیو دل من امشب و ا خواندیبار سوم م یبرا عاقد

بود  دهیکه از مرد کنار دستم د یریتصو نیلحظه، با ا

و از تمام  کشدیدست م ز،یمطلقا همه چ ز،یاز همه چ

 ! کشدیام کنار م یزندگ

 بود! دیام ناام یبود، قلبم از من و زندگ دیناام

  

 !؟ میس خانوم وکلعرو -

 

 نهییو نگاه ماهور از آ خوردیشانه ام م یمونا رو دست

. نگاهش سوز داشت، شودیم میباالخره قفل چشمها

بود که در  ینگاه نیتر یسرما داشت، نگاهش زمستان

بودم. نگاهش پر بود از تاسف،  دهیتمام عمرم د

 مطلق!  یاهیحسرت، آه، و س

 

 بزرگترا.... بله!  یبا اجازه  -

@shahregoftegoo



 

نه.  ای دیرمقم را شن یجان و ب یب یصدا یکس دانمینم

 نی. مهدیرس میفقط بعد از اتمام حرفم بغض تا چشمها

که آنجا بودند دست زدند.  یو چند نفر دیخانم کل کش

درهمش، داشت مرا از  یو اخمها یماهور، سرد یتلخ

 انداخت!  یپا م

 

گر ا کنمیو من فکر م خواندیماهور م یبار برا نیا عاقد

 یچشمها بله گفتن نم نیبه ا شود؟ینه چه م دیبگو

 امد! 

 

از  ییو صدا شودیهمه جا سکوت م پرسدیکه م عاقد

 یتند تپش قلبم تو ی. صداشودینم دهیماهور شن

 یلیخ یچرا گاه کنمیو فکر م چدیپیم میگوش ها

 ! م؟یدهیتاوان م مانیاز حماقت ها شتریب

@shahregoftegoo



 

 : شنومیخانم را م نیآرام و پر حرص مه یصدا

 

 ماهور جان؟  -

 

. دیکشیداشت پشت هم به قلبم ناخون م یکس انگار

 همه استرس و عذاب.  نیاز ا زدندیدلم را انگار شخم م

 

 ! یماهور مهدو رمیهمان اتاق بم یتو یگذاشتیم کاش

 

همه آدم،  نینگاه ا انیعقد، م یسفره  یپا نجا،یا

 ! شومیماما، ذره ذره، کم کم، آرام آرام تمام  رمیمینم

 

 : پرسدیو مجدد م داردیرا از چشم برم نکشیع عاقد

 

@shahregoftegoo



 !؟ میوکل یماهور مهدو یآقا -

 

بود که آتش نداشت اما،  یگریجهنم د جهان

 ! سوزاندیم

 

 و قشنگش پر بود از درد و خش و رنج: یمخمل یصدا
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 بله!  -

 

بود از شوق، ذوق،  یکه گفته بود خال یبله ا درچق

 عشق! 

@shahregoftegoo



 

. بندمیو چشم م شنومیکف و سوت زدن ها را م یصدا

 تمام شده بود.  زیتمام شده بود. همه چ

 

 یجان سخت یلیخ کنمیفکر م یگاه کا؟یمل یدانیم

 ! یلیدختر،خ

 

 کیو تبر بوسندیخانم و مونا صورتم را م نیمه

آورد. دستش را  یهان جلو مماه را ما یب ی. بندیگویم

نگاهم  شیچشمها یو او، با تمام عشق تو رمیگیم

 : کندیم

 

 یدورتون بگردم مادر، مبارکمون باشه، اله -

 زهرا.  یبه حق فاطمه  دیخوشبخت بش

 

@shahregoftegoo



 یماهور دهد،یو نگاهش را به ماهور م چکدیم اشکش

 . دادیها را م کیکه همان طور سخت و تلخ جواب تبر

 

 ماهورم؟  -

 

 شیو باالخره اخمها گرددیماهور سمتش برم نگاه

 : رودیم

 

 جون دلم؟  -

 

 مبارکت باشه چشم قشنگم!  زکم،یجونت سالمت عز -

 

 ! یماه مرس یب یفداتون شم ب -

 

@shahregoftegoo



خود به  زدیبود. حرف که م یمسکن قو کی شیصدا

 ! یاگر مخاطبش نبود یحت یشدیخود آرام م

 

و مجدد با آن  مینزیآن دفتر عقدنامه م یرا پا امضاها

 . میگردیکنار دستم به باغ برم خِیکوه 

 

 یطور زمستان نیخودم را ا یوقت مراسم عروس چیه

 تصور نکرده بودم! 

 

بغض  کیمشغول صرف غذا بودند و من، پر از  همه

 : زنمیم شیسرسخت صدا

 

 ماهور!؟  -

 

 : کنمیو من هم نگاهش م چرخاندیمکث سر م با

@shahregoftegoo



 

 دق کنم؟  نجایکه من ا یاومد رید -

 

و  یتفاوت ینگاه پر از ب کی. کندینگاهم م فقط

 دی. باکردمیسوال م دی. بازدمیحرف م دی. بایخستگ

 دق کنم! نکهیقبل از ا گرفتمیجواب م
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 پرسد:  یاز هر چه حس بد و تلخ است م پر

 

 ! ؟یردشما االن دق ک -

 

@shahregoftegoo



 یداشتم و جا یدلم گرفته بود. چقدر حس پوچ چقدر

گاهم  هیتمام تک انیم نیبود که ا نجایتلخ تر قصه ا

 محترم بود! یآقا نیهم

  

چرا  ؟یچرا رفت یو بله بد یایب یخواستیاگه م -

 ماهور؟ 

 

 ؟یراه انداخت ییبازجو تیوسط مراسم عروس -

  

و گفتن  دنیپرس شتریماهور هم خوب نبود و ب حال

! کردیزشت تر م یرا به طرز بد زیمن فقط همه چ

 یدر حال حاضر جواب شودیچون نم کنمیسکوت م

 !رمیاز مرد مقابلم بگ یدرست
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 یاسیبلند و  راهنیبا همان پ دیآ یخانم جلو م نیمه

که از  یبرازنده اش بود و صورت بیکه عج یرنگ

 : ردیگیجوان تر شده بود دستم را م شهیهم

 

 قص عروس و داماد،تو هم بلندشو ماهور جان! نوبت ر -

 

و  ستمیا ی. مشدیسخت تر م گذشتیهر چه م چرا

نرفتن  یبهانه برا کی. دنبال رمیگیدامن لباسم را باال م

 : دیگویبودم که ماهور م

 

  شه؟یجشن عروس و داماد نرقصن نم هی یحاال تو -

 

 . نمیبلندشو بب شه،یوا مامان جان، معلومه که نم -
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و ماهور هم با  زنندیبه افتخارمان دست و سوت م مهه

. جفتمان وسط مجلس شودیخانم بلند م نیاصرار مه

که از  یی.دستهاردیگیرا م میو او دستها ستمیا یم

و  شودیپخش م یقی. موسسوختیاز حد م شیب یسرد

 یو دو قدم عقب م کندیرا رها م میماهور دستها

بلد بودم را  هک یمن رقص کندیکه م می. تماشاستدیا

 !کنمیهم فراموش م
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و با همان ژست مردانه و  زندیدست م هیهم مثل بق او

و من آرام و با هزار بغض انباشته  کندیپر اخم نگاهم م

 :رقصمیم میگلو یشده تو
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 یتا ک ایهمه رو نیدل خانه ات خراب ا یا

 یتا ک ایدن نیدل عمرت کوتاه غم در ا یا

 دل گفتمت بمان پس چه شد یا

 یراز چیه میما، ما ندار قرار

 دل هرچه بود و هست با رفتنت شکست یا

 !یبازیعشق م نیدر ا تو

 

داشت تاروپودم را  یقیموس نیو ا دیلرز یتنم م تمام

نگاه ماهور  دیکه رس یقیموس نجایبه ا لرزاند،یم

 د! سوزانده تر ش

 

 چشمان تو و جان تو و آن لب خندان تو طرح

 مرا برد مانیمرا برد ا مانیا

 جانِ مرا برد جان مرا برد!  دیخبر از راه رس یب کی
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و چند اسکناس  رودیکتش م بیسمت ج دستش

سرم  یاش رو یکوفت یو با همان اخمها کشدیم رونیب

ها و کل  دنیآن اسکناس ها و رقص انی. و من مزدیریم

 ! زدیریام باالخره م یها، اشک لعنت دنیکش

 

 

 یدارم چه گناه یکار خدا مانده ام آنقد که تو ماه در

 ینخواه یتو خواه یپر زده باز به هوا دل

عاشق  یتو منظومه و من حاکم احساس ا چشمان

 حساس 

 ینگاه یتو به چشمم گاه یبزن ستین بد

 چشمان و جان تو و آن لب خندان تو طرح

 مرا برد  مانید امرا بر مانیا
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 یقدر ب نیقدر تلخ، هم نی. همدمیبار یو م دمیرقصیم

 قدر پر از تناقض!  نیربط، هم

. شدینم دهید میرقص نورها اشکها انیو م دمیرقصیم

خانم  نی. مهندیب ی. شک نداشتم که مدیدیاما ماهور م

. شنومیکه نم دیگویم یزیو چ ستدیا یکنار ماهور م

 دیآ یو سمتم که م دهدیمماهور با درد سر تکان 

 یحجم از سرد نیا یخانم هم متوجه  نیمه فهممیم

 شده! 

 

و  ردیگیکمرم م یدستش را تو کیو  ستدیا یم مقابلم

 . آرام تکانمگذاردیدستم م یرا تو گرشیدستِ د

ماند و  یم میچشمها ی رهیخ شیو چشمها دهدیم

 : کندیآرام زمزمه م
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 !یدنمون تو بازمارو آور م،یبلد نبود یما باز -
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 یقدر راحت دل نم نیبود اگر، آدمها ا یبهتر یجا ایدن

 شکستند! 

 

ام خرد شد و  یمجلس عروس یمن، درست تو دلم

عروس، با لباس  کی یحت دینفهم چکسیه چکس،یه

وصلت و  کیبا  ش،یاش، با هفت قلم ارا یعروس یبایز

که خرد شود و  تواندیو م شودیهم، م ییایجشن رو

 هم نفهمد!  چکسیه
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و  م،یشد نیتمام شده بود و ما هر دو سوار ماش مجلس

 آمدند!  یها پشت سرمان بوق بوق کنان م نیماش

 

اندوه بزرگ بود که  کیاش  یآخ ماهور، تلخ ماهور،

ه را سخت کرد دنیو نفس کش میگلو خیبود ب دهیچسب

 بود! 

 

 . خوردیگوشم زنگ م یمدام تو شیصدا

 "یمارو اوردنمون تو باز م،یبلد نبود یماباز "

 

  

 ام،یتالش مو کردم که از پس امشب برب یمن همه  -

کنم، که نگاه پر از تاسف و نفرت خانوادت  یکه ابرودار

و تحمل کنم، قصد دق دادن شمارو نداشتم، ندارم، 

کجام و دارم چه  قایدق نمیکه فکر کنم بب ومدمیزود ن
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و بله رو بدم و بشم همسر  امیکه اگه ب کنم؟یم یغلط

ادم باشم و زخم  تونمیتا چه اندازه م تیو قانون یرسم

 نزنم!؟ 

 

 

 اون اتاق تموم شه!  یتو یهمه چ یزاشتیکاش م -

 

 

و با بهت و  چرخاندیگردنش را سمتم م عیو سر یعصب

 یها نینگاه ماش شی. و متاسفانه پکندینگاهم م یجیگ

 . زندیترمز م یرو ابانیپشت سرمان کنار خ

 

 امشب را تمام کن.  ا،یخدا خدا،
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و هر کدام جلوتر و  میشنویها را م نیبوق ماش یصدا

 : کنمی. دلنگران نگاهش مکنندیعقب تر از ما توقف م

 

 . کننیمهمه دارن نگامون ؟یسادیچرا وا -

 یاموس و بن یب رشدم،یهمه جون کندم، تحق نیا -

شدم، آبرو و اعتبار و غرورم و دادم رفت، که  رتیغ

 کارارو؟  نیا کردمیکاش نم یتهش بگ

بود. ماهان  ی. علزندیطرف ماهور م ی شهیبه ش یکس

ان طرف تر، دست به کمر  یجلو، کم شهیهم از ش

 . کردینگاهمان م

 

 اومد.  یبالها سرت نم نیبود که، ا نیمن... منظورم ا -

 

اش ادامه  یعصب یچشمها ی رهیترس خاز اس پر

 : دهمیم
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ماهور، مهمونا منتظرن،  زنهیداره صدات م یعل -

 .کنمیخواهش م
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و سمت  ردیگیم میپر از خشمش را از چشمها نگاه

 : کشدیم نییرا پا شهی. شگرددیبرم یعل

 

 جان؟  -

 

 دنیتوقف و رقص یجا نجایداداش؟ ا یسادیرا واچ -

 . ستاین
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 خونه.  یجلو میبر دونم،یم -

 

و با  کندیام نگاه م یاشک یمشکوک به چشمها یعل

و  کندیحرکت م ی. ماهور با تک بوقرودیگفتن باشه م

 افتند.  یها هم دنبالمان راه م نیماش ی هیبق

 

از سرعت اندازم.  یم ریو سرم را ز رمیگیرا گاز م لبم

 : فهممیرا م تشیو عصبان یشدت کالفگ شیباال

 

و  یاگه ناراحتت کردم، من همه چ خوامیمعذرت م -

 شمام.  ونیمد

 

برادر  گرفتم،یاتاق گردن نم یمثال اگر اون روز تو -

اون قدر منطق داشتن قبول کنن من  یو حاج رتتیباغ
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 یاسم و نشون ینه تو اون قدر جرات داشت اینبودم؟ 

  ؟یخان و بد انیک

 

 نداشتن!  قتاینداشتم. حق قتای! حقنه

 

 من فقط شرمندم.  -

 

را باال  شهیها ش نیبوق و آهنگ ماش یاز صدا کالفه

 : دهدیم

 

 یشدن ،یکه کمکت کنم، اما گاهمن فقط هستم  -

 ! ستین

 

 .فهممیم -
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از  یزندگ نیا یهمه برا میدیآپارتمان که رس یجلو

کردند و رفتند و دست  یخوشبخت یدست رفته آروز

 ماهور!   یمن ماند و خانواده  یاخر خانواده 

 

که از اشک  ییو با چشمها دیآ یصادق جلو م بابا

 تیمیاز صم یدلخور و خال یلیخ یلیخ دیدرخشیم

 : کندینگاهم م

 

که رو دل  یداغ نیا دیشا ،یخوشبخت بش دوارمیام -

 سرد بشه. کمی یمن گذاشت
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و دل من، هزار  رودیو سمت آژانس م دیگویرا م نیهم

  میو بگو رمیدستش را بگ خواستی. دلم مشودیتکه م

 

 یب تینها یتنها، ب تینها یبابا صادق، من تنهام، ب "

  "پناه یب تینها یکس، ب

 

و  دیا یجلو م بیهمان طور مغرور و دست در ج ماهان

 : زندیحس لب م یهمان طور ب

 

 کن!  یجا به بعد و مثل آدم زندگ نیاز ا -

 

 یزیکه تنها چ ییآدمها انیگم شدم. م کردمیم حس

 که دارند ادعاست! 
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 رهیتلخ و سوزناک و پر از غم خ یلیخ زنم،ویم تلخند

اش جواب  یروزیپ یِرحم و پر از ادعا یب یچشمها ی

 : دهمیم

 

 سپردمت به خدا!  -

 

ام کم نکرد.  نهیاز آه س یزیچ یحت شیچشمها عجبت

 یخانم و روزبه خان هم خداحافظ نیماه و مه یب یبا ب

 یکه رد یو ماهور مانمیمن م روندیم یو وقت میکنیم

 ! نمیب یصورتش نم یرا تو یاز آرامش و مهربان

 

. و من با کندیام م ینه همراه ردیگیدستم را م نه

 ! یکن عادت دیباکنمیخودم تکرار م
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و  چرخدینگاهم اطراف خانه م میشویخانه که م وارد

 ما باشد!  یخانه قرار است خانه  نی. اکنمیباور نم

 

و  بیقدر عج نی. هممیما شده بود یو ماهور مهدو من

 باور! رقابلیغ

 

و خسته و درمانده  رمیگیبلند لباسم را باال م دامن

 ری. خسته بودم. انگار از زکنمیمبل سقوط م یرو

بودند.  دهیکش رونیزلزله تنم را ب کیبعد از  یآوارها

نبودن ماهور اول جشن و آن همه استرس و عذاب 

 نفسم را گرفته بود! 

 نبود.  نجایبود و فکرش ا ستادهیاما هنوز ا ماهور

 

 کردم؟یمرد شبم را صبح م نیکنار ا دیامشب با من

 !د؟یخواب یم زینفرت انگ یاصال کنار منِ دست خورده 
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 یواژه به واژه  ش،یصدا ش،یداشت، چشمها غم

 : شیحرفها

 

 ! میهفت خان رستم و رد کرد -

 

 .رمیگیاندازم و لبم را گاز م یم ریرا ز سرم

قدر تلخ و پر غصه  نیعروس و داماد ا خیتار یکجا 

 ؟تنها نظاره گر هم بودند!
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 دندیکه هر چه دو یی. مثل ادمهامیبازنده ها بود مثل

 دواریام یبرا یزیچ چیو ه می. باخته بوددندینرس

 بودند وجود نداشت! 

 

بچسب به  ،یهست نه ماهان ینه باباصادق گهید -

کن، تالش  یزندگ یکه دوست دار یاونجور ،یزندگ

 وجود نداره!  یمانع گهیکن، برس به هدفات، د

 

بود که ما دست و پا  یزندگ نید نداشت؟ اوجو یمانع

 تیمانع چشمها میبگو خواستیدلم م م؟یکرده بود

 تیاش از چشمها یکه شکستگ یو قلب ت،یاست، صدا

 ! داستیهم پ
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 یم شیپاها ی. مقابلم روزدیریقلبم م دیآ یکه م جلو

را از استرس  میدندان ها توانمیو من تنها م ندینش

 هم فشار بدهم.  یرو

 

 یآورد و کاله شنل را از رو یرا جلو م شیهادست

 اندازد:  یم نییپا میموها

 

جا خوردم،  یلیخ م،یشاک یلیمن خ یبدون خوامیم -

تو  شهیباعث نم نایبا هم از دست دادم، اما ا مویهمه چ

 گهیهر فکر چرت د ای یمزاحم یسربار نجایا یفکر کن

 ! یا

 

 : دادندیبغض ها امان م کاش
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، خودم قبول کردم، پس هستم، خودم خواستم -

 گهید یمردا ی هیلنگ بزنه، با بق کمی دیبودنم شا

 یهم خونه  نجایتفاوت داشته باشه، اما هستم، ا

 فکر نکن!  یچیفعال به ه یخودته، تو هم به جز زندگ

 

و  بردی. دست مدیگویم یو او نچ کالفه ا زدیریم اشکم

. ردیگیو سمتم م کشدیم رونیب یدیکل بشیج یاز تو

و نگاهش تا جانم رسوخ  دیا یام باال م ینگاه اشک

 : کندیم

 

 خونه!  دیکل نیا -

 

و او از  رمیگیرا م دیو کل رودیلرزانم سمتش م دست

 : کشدیم رونیب یکارت بانک کی گرشید بیج
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 پول!  نمیا -

 

سرش  یتو دیفهم شدی. نمکنمیبار فقط نگاهش م نیا

و  گذاردیم میپاها ی. کارت را خودش روگذردیچه م

و  فی. آن قدر سردرگم و بالتکلزندی. قدم مستدیا یم

 است که حد ندارد:  ختهیبهم ر

 

 شم؟ میتسل تونمیم گهید -
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مضحک  شینما نیاز من از ا شتریب یلیبود، خ خسته

 امشب خسته بود: 
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 واقعا!  هی، امشب و کم اوردم، کافکم اوردم گهید -

 

سمتم  ختهیو او بهم ر کنمیرا پاک م میاشکها

 : گرددیبرم

 

  ؟ینیاونجا بش یخوایتا صبح م -

 

 لرزد:  یم میصدا

 

 کار کنم؟  یچ -

 

که تو زرد از آب در  یهمه زخم و عشق نیمرد با ا نیا

 که زخم نزند:  توانستیو نم شدیآمده بود نم
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چشم و گوش بسته رو  یدخترا ین ادام یالاقل جلو -

 ! اریدر ن

 

. از شرم، از بغض، از شودیبا درد بسته م میچشمها

 درد. 

 

سمت اتاق خواب بروم که  خواهمیو م شومیم بلند

 از دردها: کندیپرتم م شیصدا

 

  کا؟یمل -

 

 :دیا ی. آشفته سمتم م گردمیبرم سمتش

  

 ! تیگوش -
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کردم خوب است که  خانه را داده بود فکر دیکل یوقت

مرا تا ابد به جرم  خواهدیاز مردها نم یالاقل مثل بعض

 حبس کند اما حاال...  یباز نیا

 

 چرا؟  -

 

را از  یو من گوش ردیگیرا در سکوت سمتم م دستش

و سمتش  کشمیم رونیدستم ب یکوچک تو فیک

و  کشدیم رونیکارتش را ب میکه س نمیب ی. مرمیگیم

تلفن کنار دستش  زیم یکشورا از  یگریکارت د میس

 اندازد:  یام جا م یگوش یاورد و تو یم رونیب

 

 میزندگ یاز اون پسره تو ییردپا چیه خوادیدلم نم -

 باشه! 
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 نالم:  یو با درد م رمیگیرا م یگوش

 

 . ستین -

 

 خوبه، درو قفل کن.  -

 

 : کنمیو پرت نگاهش م جیمات و گ رودیدر که م سمت

 

 !؟یریم یدار -
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. گرددیماند و با درد برم یم رهیدستگ یرو دستش

 رفت؟یو م گذاشتیم نجایمن را هم رفت؟یداشت م

 یتحمل بودم که حت رقابلیو غ ریقدر نفرت انگ نیا

 و ماندن انتخاب نکرد!؟  دنیخواب یرا برا یاتاق بغل

 

 برم!  دیبا -

 

 افتد.  یم نیزم میو شنل از شانه ها رومیم جلو

 

خونه  هی یعادت ندارم، اونم تو ییچرا؟ من به تنها -

 ... یتو ب،یشهر غر یتو د،یجد ی

 

حالم  یمن وقت کا،یمل میعادت کن یبه همه چ دیبا -

 ! امییبه تنها برمیپناه م مونم،یخرابه نم
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سوز  نهیحسرت س کیو من پر از  کندیرا باز م در

 : زنمیم شیصدا

 

 ماهور!؟  -

 

چسبد و با حرفش اللم  یبه نگاه پر از غمم م نگاهش

 : کندیم

 

 یلیخ یبهش ندار یعالقه ا چیکه ه یمرد هینبودن  -

راحتر از بودنشه، برو لباستو عوض کن و استراحت کن. 

نکنم  تیاذ شهیباشم، نم شهینم ستم،یمن بمونم آدم ن

 . ریبخنزنم، پس شب  هیزخم و کنا

 

مات و مبهوت عقب  بنددیو در را که م رودیم رونیب

داد  خواستی. دلم مخوردیم واریو کمرم به د رومیم
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خانه تنها  یاش تو یشب عروس یبزنم کدام عروس

من دست و پا  یبود که برا یچه مدل زندگ نیمانده؟ ا

. زنمیو پرده را کنار م رومیکرده بودند؟ سمت پنجره م

گرفته  شیرا با دستها رشبود و س ستادهیوسط کوچه ا

تنها تفاهم  نیبود. حالش بد بود ، حالم بد بود، و ا

 ممکن بود! 

 

اگر دوستش نداشتم،  یبرگردد. حت خواستیم دلم

 نیا یا یاگر دلخوش یاگر دوستم نداشت، حت یحت

 نمانده بود!  یوسط باق

 

به  خواستیدلم نم گریبس بود، د یهمه بدبخت نیا

 بکشد!  یه درخاطر من در ب
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ام  نهیکوه خانه کرده بود. س کیام  نهیس یرو انگار

 ندینش یکه م نشیماش یبود و نفسم تنگ. تو نیسنگ

و دور  کندیرا روشن م نی. ماششودیم دیناام دمیام

فرصت نکرده بودم بپرسم کجا  یو من حت شودیم

 !؟ رودیم

 

 یکه تو یو با هراس دارمیبرم زیم یرا از رو دیکل

 .کنمیبود در را قفل موجودم 

 ! ییخروار بغض و تنها کیخانه و  کیماندم و  من

 

 شیلباس و تاج و آرا نیتا از شر ا رومیاتاق م سمت

 خالص شوم! 

 

 شودیتخت دونفره باعث م ریتصو رسمیاتاق که م به

 من بود! یایاخر دن نجایبزنم. ا شخندین
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 *** 

. ردیگیآب و خشاب قرص مسکن را سمتش م وانیل

 خوردیاز آب را م یو کم گذاردیدهانش م یقرص را تو

خسته  یچشمها ی رهیو خ ندینش یکه رضا مقابلش م

 : دیگویو پر دردش م

شو مردک، نه  بیمن گفتم هر وقت زد به سرت غ -

 ! تیشب عروس

 

 موند!  یازش نم یزیچ موندمیاالنم زده به سرم، م -

 

  مونه؟یم یاالن مطمئن -
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خشاب قرص را سمت رضا پرت  ختهیو بهم ر کالفه

 : کندیم

 

دل من  یو تو ینگ فیقدر اراج نیا ،یتونیم شه،یم -

 !؟ ینکن یو خال

 

و با  یپسر، مگه ماه یدل گنده ا یلیتو خ ف؟یاراج -

 یبرگشت یو وقت یحال و روز تنها ول نکرد نیهم

سوراخ  هیاز  زادیبابا مگه ادم ؟یگرفت لیشو تحوجنازه 

 یدونیبه اسم تجربه رو م یزیچ شه؟یم دهیچند بار گز

 ینزن یکه بعد باز دو دست گمیهست؟ دارم االن م یچ

گه به اون گردنبند سگ یعکس د هیسرت و  یتو

 مصبت اضافه نشه! 
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 یو پس سرش را به پشت بنددیماهور خسته چشم م

 : زندیمبل م

 

 ! یوا یا -

 

تنهاس، پر از ترس و  به،یشهر غر نیا یاون دختر تو -

بوده، تحت  شیعذاب وجدانه، اون دختر امشب عروس

عروسش و  یبوده، ک شیعروس یتیو موقع طیهر شرا

  کنه؟یخونه شب اول به امون خدا ول م یتو

 

 ی. نگرانزندیو قدم م شودیبلند م ختهیبهم ر ماهور

ما، هنوز هم معتقد بود رضا بود ا یقد حرفها شیها

 نبودنش بهتر از بودنش است! 

 

 نبود رضا!  چکدوممونیبودنم به نفع ه -
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 : رودیو سمتش م شودیهم کالفه بلند م رصا

 

 ... یو گردن گرفت یاون اتاق همه چ یتو یوقت -

 

 : گرددیبرم جیو گ یعاص ماهور

 

 گردنم انداختن!  -

 

؟ نه ای یسادیدرسته؟ پاش وا ،یو تو هم گردن گرفت -

نه؟ پس حق  ایتلف نشه  گهید یماه هی یخواست

 ماهور! یجا بزن یندار
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و  شودیرضا کنده م یعصب یماهور از چشمها نگاه

 : رودیسمت کاناپه م

 

  ؟یدیپتو به من م هی -

 

و  رودیعقب م دیناامرضا  کشدیکاناپه که دراز م یرو

و  کندیسمتش پرت م دارد،یمبل برم یپتو را از رو

 : دیگویدلخور م

 

الاقل پاشو برو خونه  ست،ین دنیخواب یجا ویاستد -

 ! یماه ی

 

 امشب!  رهیگیاونجا نفسم م -
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 شهیکردن من م حتیحرف زدن و نص نیاز ا شتریب -

همه باور  یکه امشب راه انداخته بود یرکیدخالت، س

اون دختر پناه آورد به تو، نه  ،یکردن، تموم شد ول

 نویکردن بلد بوده نه برادرش فهم ا یباباش پدر

 تو هم که....  ه،یچ یداشتن اصال برادر

 

 یکاناپه م یو رو زندیپتو را کنار م یعصبان ماهور

 : ندینش

 

 هیو االنم از  ستیمرگم ن چیمن ه یکنیتو چرا فکر م -

 بخوابم؟  رمیتخت و راحت بگ خوامیبرگشتم و م رکیس

 

انگشت اشاره اش را سمتش نشانه  ختهیبهم ر رضا

 : رودیم

 

@shahregoftegoo



 ،یکرد ،خودتیهست خودت خواست تیتو هر مرگ -

و  یزیچ یاالغ مگه مغز خر خورده بود کهید مرت

فرار  یاالنم از دختر ستیکه گناه تو ن یریگردن بگ

 که...  یکن

 

ش نبود، داد راه نیا دهد،یادامه نم کند،یم سکوت

و  رودیامشب نبود. جلو م یزدن و بحث کردن چاره 

 : ندینش یمقابلش م

 

هزار جور فکر و  دونمیم ،یعاشقش شده بود دونمیم -

 کایمل یتوقع داشت دونمیکه خراب شد، م یداشت ایرو

در برابر تهمت خانوادش سکوت نکنه، دفاع کنه، حرف 

پرپر  یل ماهکه اونم مث یموند دونمیبزنه، اسم ببره، م

امشب  گمی...فقط میول دونمیم نارویا ینشه. من همه 

 تنها گذاشتنش ... 
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 ! دادمیدقش م موندمیماه، م یب یبه جان ب -

 

 نیو ماهور نگاهش را به زم کندیسکوت م رضا

شرم  یگفتن نداشت، از گفتنش حت زیهمه چ دوزد،یم

 داشت اما... 

 

و با  زنش ریتصو یه شیشب عروس یکدوم داماد -

و  دمیخوابیکنارش م یمرور کرده؟ چه طور ینام انیک

و  کردمیبغلش م یچه طور کرد؟یفکرا خلم نم نیا

تن دست زده؟  نیبه ا یپست فطرت هیاومد  ینم ادمی

بگم به  یمن چه بگم به تو رضا؟ در مورد ناموسم چ

  ؟یبهت مرد حساب
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مردک، فقط نگرانم، بگم مارال  یگیم یچ مهیمن حال -

 شش؟یپ بره
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 بکپم! کمیمنم  تینه، پاشو برو دنبال زندگ -

 

را چک  شیو تلفن همراه کندیسکوت م دیناام رضا

 یصبح بود و از دستش نه کار 5 کیساعت نزد کند،یم

 یآمد نه برا یمرد مقابلش برم شانیپر یچشمها یبرا

 امشب!  ی تنهاعروسِ

 

 اندازد:  یبه ماهور م یدیو نگاه ناام شودیم بلند
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هم  یسر بهش بزن، کار هیبرو  یدارشدیالاقل ب -

 !یاعلی ر،یتماس بگ یداشت

 

 یدردناکش را رو شیماهور چشمها رودیکه م رونیب

 یماه یجنازه  ری. تصوکندیو فکر م دهدیهم فشار م

را از  یب شوم. چه شرودیکنار نم شیچشمها یاز جلو

سر گذرانده بود. چقدر سخت و تلخ گذشته بود. و 

 هم نداشت! یانگار تمام

  

دست و پا  اهشیافکار زشت و س انیچقدر م داندینم

و به  شودیگرم م یاز فرط خستگ شیتا چشمها زندیم

 ! رودیخواب م
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نکند او هم  نکهیبود و ا کایاش بابت مل ینگران تمام

 ایتمام اتفاقات چشم از دنامشب خسته از  یمثل ماه

 ببند و دل از جهان بکند! 

 

تلفن همراهش  یکه با صدا گذردیم چندساعت

. با ندینش یکاناپه م یو رو پردیهراسان از جا م

و خسته اش دنبال تلفن همراهش  جیگ یچشمها

 . زندیاورا چنگ م زیم یرو یگوش دنیو با د گرددیم

 

ح بود. صب ۸ کیو ساعت نزد شناختیرا نم شماره

 :دهدیو جواب م کشدیم ششیبه ته ر یدست

 

 ! د؟ییبفرما -
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گوشش  یتو یو طلبکار یپر از دلخور ییصدا

 : چدیپیم

 

و مرد و  یهمه چ ،یاتاق مل یکه تو یاون روز -

 دیسایوا دیکه نکرد یکار یو پا دیمردونه گردن گرفت

 ایدن ایتموم طرفم که دن یمرد همه چ هیفکر کردم با 

 ! یبا ماهان و حاجفرق داره 

 

 : دهدیجواب م ختهیو بهم ر جیگ

 

 شما؟  -

 

 ،یمن مونام ماهور خان، زنگ زدم حالشو بپرسم ول -

 صداش مرده بود!  یحت
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و  زندیکاناپه م یو پس سرش را به پشت بنددیمچشم

 : کندیبغض سرسخت مونا را حس م

 

هست  میلیهست، خ ست،یمقصر ن یمل گمیمن نم -

گاهش، شما تنها  هیتک ،یدشیام یشما همه  ،یول

آبروش،  متیبه ق یحت سادیکه پاش وا یهست یمرد

 .دینکن تشیاذ د،یتورو خدا تنهاش نزار

 

 کندینزند. سکوت م یتا حرف نامربوط کندیم سکوت

 چون ابدا جان حرف زدن ندارد!
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 دمیزنده مونده، د شبیخوبه، د نمیم ببزنگ زد -

و  یرحمانه هم نمونده، ماهور خان، شما مل ینمونده، ب

که زنده بمونه و خودتون  دیاز اون اتفاق نجات داد

  دش؟یبکش

 

 ! شدیتحمل تمام م رقابلیتلخ و غ یروزها نیا کاش

 

که چرا  دیگرفتیمو م قهیفرداش  موندممیمن اگه م -

! من صالح رونیب ینزد یتهس یو عصب یشاک یوقت

 یازدواج عاد هی. ما هم دونمیخودمو بهتر م یزندگ

 باشه!  یاوک یهمه چ یکه شما توقع داشت مینداشت

 

تموم بشه؟ اگه حاال  تیخشم و عصبان نیقرار ا یک -

  ش؟ییتنها یتو رهیقرار بم یمل ؟یحاالها تموم نشد چ

 

@shahregoftegoo



ما وقت نداشتم،  چیبه همخونه ندارم، ه یازیمن ن -

 میو آدم ش میکه آروم ش یتا وقت م،یکنیم یجدا زندگ

 . حله؟میریبگ یزندگ نیدرست واسه ا میتصم هیو 

  

 یاش بود. ماهور ب یمونا نشان از بهت و ناباور سکوت

. سمت شودیو بلند م کندیحوصله تماس را قطع م

 دی. بازندیبه صورتش م یو آب رودیم یبهداشت سیسرو

 ی. حوصله رفتیم نجایر از او ساال یقبل از آمدن عل

 سوال و جواب شدن نداشت! 

 

 ریو پشت فرمان که جاگ زندیم رونیکه ب ویاستود از

بار  نی. اخوردیتلفن همراهش مجدد زنگ م شودیم

 : دهدیحوصله جواب م یبود. ب نیمه

 

 جان دلم؟  -
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خوبه مامان جان؟  یجونت سالمت مادر، همه چ -

 عروس قشنگم خوبه؟ 

 

 ه تنفسش را بسته بود: را یزیچ

 

 چطوره؟  یب یخوبه، خوابه هنوز مامان جان، ب -

 

دوست داره برگرده خونش،  گهیخوبه فقط م یب یب -

 واستون؟  ارمیصبحانه ب

 

 خودم مردم مگه؟ ه،یکارا چ نیمن، ا زینه عز -

  

 نیتظاهر کردن سخت بود. چقدر گول زدن مه چقدر

 دست خورده بود:  از روزبه هم رو یبود وقت یکار تلخ
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 یبر یکه، حال دار ستیاخه خونت نون گرم ن -

  ؟یریبگ

 

 یکه برم نون بخرم، به ب رونیاالن اومدم ب نیبله، هم -

 ! برمتیخودم م اریهم بگو دووم ب یب

 

 سالم برسون. کایبه مل زدلم،یباشه عز -
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 را مُردم و زنده هم نشدم!  شبید تمام
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ام،  یزندگ یمَردها یرحم یب انیمُرده بودم، م من

عذاب  انیو درشت خودم، م زیر یحماقت ها انیم

ام را گرفته بود و  قهیکه  یوجدان خانه خراب کن

 ! دیبریداشت نفسم را م

 

را نداشتم که فکر کنم ممکن است از  چکسیه

 ! چکسیتم نگرانم شود. مطلقا هکار میخاموش بودن س

 

مونا بود که با خودم فکر کردم ممکن است  فقط

بر من چه  ندیبخواهد امشب و فردا حالم را بپرسد و بب

 گذشته! 

 

 داده بودم:  امیام پ یحوصلگ یبا همان بغض و ب شیبرا
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مونا، ماهور بهم داد، گفتم نگران  دمهیشماره جد نیا -

 ! قیخوبه رف یمه چه نجایخاموش بودم. ا ینش

 

را ارسال کرده بودم و فکر کردم جهنم ها هم  امیپ

داغ  یلیخ یمتفاوت باشد. جهنم ماهور مهدو تواندیم

چرا  دانمیحاج صادق مودت نبود اما، نم یتر از خانه 

 . کردیتمامم م شتریب

 

که مونا تماس گرفت و دلنگران  دیطول نکش یلیخ

 یکس یب نیا انیم ممونا ه نیهم دی. شادیحالم را پرس

 نجات بود:  یها خودش فرشته 

 

 ان؟یتو عوض کرد؟ بخاطر ک میچرا س ؟یمل -

  

 حرف بزنم، بغض داشتم و خروار خروار حال بد:  شدینم
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 شته؟یاالن پ -

 

خوب و  یادمها یکنم، نشد ادا یخودخور نتوانستم

 توان نداشتم!  گریمن د ،یدانی. ماورمیمحکم را در ب

 

 تنهام!  -

 

 : یجیو گ یاو هم پر شد از بهت و ناباور یصدا

 

  ؟یچرا؟ رفت؟ کجا رفت؟ تنهات گذاشت رفت مل -

 

 ،یمونا، من فقط شماره مو دادم که نگران نش الیخیب -

 شمال؟  یبرگشت
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 یبگ یخوایتو م یعمر زندگ هی ال؟یخیب ن؟یهم -

 ؟یخودتم دوست ندار یاون و دوست ندار ال؟یخیب

 بهت گفتم....  ،یلعنت اریدست ب بهت گفتم دلشو به

 

 منفجر شد:  نهیس انیم بغضم

 

شده  قایمونده واسش؟ رفتارش با من دق یمگه دل -

مثل رفتارش با باباش، محترم اما سرد، محترم اما 

 زدیکاش م زد،یزده، کاش داد م خیمحترم اما  به،یغر

کارت و داد  میو س دیگوشم، فقط رفت، پول و کل ریز

 .ارمیندارم که دلشو به دست ب یتیاهم هگیرفت، من د
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بده  ته؟یحال ؟یفهمیم ،یاز اول بساز دیبا کا،یمل -

 شمارشو من باهاش حرف بزنم. 

 

 ست،یاون حالش خوب ن دس،یفا یحرف زدن ب -

 حرف نداره.  دنیشن یحوصله 

 

 گفته بود:  یو شاک کالفه

 

حرفا ببند و  نیو با هم یهمه چ یپرونده  ن؟یهم -

کن  امکیغم تو بغل کن خب؟ شمارشو برام پ یزانو

 باهاش حرف بزنم.  خوامیم رم،یگیصبح باهاش تماس م

 

 از همه جا گفتم: دهیو بر یعاص
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 برات.  فرستمیباشه، م -

 

 یم یبود نجایقربون بغضت بشم من، کاش ا یاله -

 . شتیاومدم پ

 

 . استیدن هیخودش  یکه نگرانم نیهم -

 

مان برنامه ها  ندهیآ یهم بغض داشت، ما برا مونا

 شد!  رانیو زیو همه چ میداشت

 

 گهیبه خودت و مردت باشه، ماهور د ،حواستیمل -

درست شدن  یشوهرته، توروخدا برا یو قانون یرسم

 تالش کن.  یهمه چ
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صبح  9 کیال، نزدگفته بودم و حا یو تلخ باشه ا سخت

تخت  یو از رو رمیگیبود که چشم از تلفن همرام م

 . شومیبلند م

 

 چیمشترکمان بود و من ه یروز زندگ نیاول امروز

 نداشتم.  یبرنامه ا

 

حوصله فکر کردن به درس و دانشگاه را هم  یحت

 نداشتم. 

 

. رومیسمت در م جیدلواپس و گ خوردیخانه که م زنگ

. من آدم نمیبیرا نم یو کس کنمینگاه م یاز چشم

همه  دیجد یو مکان و خانه  طینبودم اما شرا ییترسو

 ! فتدیباعث شده بود هراس به جانم ب
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. کنمیو در را باز م چرخانمیقفل م یرا تو دیکل

کرد.  شتریهراس دلم را ب نینبود و ا چکسیه

 یبزرگ را تو ینان بربر کیدر را ببندم که  خواهمیم

. ماهور آمده بود؟ دست نمیبیم یجاکفش یپاکت رو

نداشته  ینان تازه اشتها ی. بودارمیو نان را برم برمیم

 . زنمیبغض لبخند م انیو م کندیم کیام را تحر

 

 ! کردیاحترامم را هم حفظ نم نیهم کاش

 ی. گوشگذارمیکانتر م یو نان را رو شومیخانه م وارد

 شیجان برا یو پر از هزار حس تلخ و ب دارمیرا برم

 : کنمیم پیتا

 

 ! یممنون بابت نون داغ، لطف کرد -

 

 :دهدیجواب م ریبا تاخ قهیاو بعد از چند دق و
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 ! فسیوظ -

 

. دادیاش را انجام م فهیتنها داشت وظ یمهدو ماهور

 انیم نیا یدل و حس چیوسط نمانده بود. ه نیا یدل

 نبود!
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. انگار همه گذشتیزمان متوقف شده بود و نم انگار

 ! میبود به چشمها اهیخاموش و سرد و س زیچ
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شهر را  نیا شتریرفتن و شناختن ب رونیب ی حوصله

 یراحت یاز مبلها یکی ینداشتم که دست آخر رو

 م،یدغدغه ها یتو م،یفکرها ینشستم و غرق شدم تو

 تم! و درش زیتمام مشکالت ر یتو

 

کرد. صبح ظهر شد  خیقدر غرق شدم که نان داغ  آن

 کیبه خودم آمدم که خانه تار یو ظهرشب. و وقت

 . زدمیبرق را م دیشده بود و با

 یکه تو ی. به آن همه عشقکردمیفکر م انیک به

مرا  انیفروکش کرد. ک کبارهیو به  دیجوشیوجودم م

 کشت و تمام کرد. 

 

 دیتن به اتاق بروم. شادوش گرف یتا برا شومیم بلند

 !شدیتمام م یریهمه فکر و درگ نیدوش آب گرم ا ریز

 

@shahregoftegoo



دو همخانه  یقرار است با ماهور مهدو کردمیفکر م من

اما ماهور  کنندیم اهیرا س گریکه روزگار همد میباش

داشت را انتخاب  یشتریکه ارامش ب یراه شهیهم

 .کردیم

  

 هیگر مخواستی. نمبندمیو چشم م کنمیرا باز م دوش

و  ستادمیا یبه بعد محکم م ییجا کیاز  دیکنم. با

 هیبه بعد گر ییجا کیاز  دی. باکردمیمحکمتر تالش م

 بود!  دهیفا یچون ب گذاشتمیرا کنار م یو زار

 

 یم رونیو از حمام که ب کنمیتن پوش را تنم م ی حوله

 آرام ترم!  ،یفقط کم ،یکم میآ

 یماهور تو دنیکه با د رومیکمد لباس ها م سمت

. برگشته زندیخشکم م میچارچوب در بهت زده سر جا

چرا متوجه نشده بودم؟ مثل دختربچه ها  ؟یبود؟ ک
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تر  کیتنم را به هم نزد یتو دیسف یحوله  ی قهی

 ستادهیکه مقابلم ا یمرد کنمیو فراموش م کنمیم

 من است!  یو قانون یهمسر شرع

 

 س...سالم!  -

 

که  ییها یو چتر میوهاشامپو و م ی. بودیا یم جلو

را  شیچشمها ختهیام ر یشانیپ یحاال مجدد رو

 تر کرده. نیغمگ

  

 نه شوهرت!  یپوشوندیم گهید یکیاز  دیخودتو با -

 

اندازم.  یم ریافتد و فقط سرم را ز یام م قهیاز  دستم

 حق با ماهور بود.
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اونجا، زودتر آماده  میزنگ زد شام بر نیمامان مه -

 شو. 

 

 رفتم؟یو قرمز کجا م نیمتورم و غمگ یچشمها نیا با

 قدر نابود است؟!  نیاش ا یکدام عروس روز اول زندگ

 

 :زنمیم شیصدا یبرود که با درماندگ رونیب خواهدیم

 

 ماهور؟!  -

 

دزد،  یرا از صورتم م شیبار چشمها نیو ا گرددیبرم

 . رومیجلوتر م

 

و درست  هیسوال ازت بپرسم، بدون گوشه کنا هی -

 !؟یدیبهم جواب م
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 یو درست مقابلم م گرددیرفته را برم ریهم مس او

 یرو شی. چشم در چشم،و نگاه من از چشمهاستدیا

 چسبد تا بهتر بتوانم حرف بزنم:  یم یگردنبند ماه

 

 اما، بپرس!  دمیقول نم -

 

شب  کیتخوان سوز بود. مثل کالمش اس یسرد

 ! یشویکه سوز دارد و تو از سرما سِر م یزمستان

 

 !؟ یمن و دوست ندار گهیتو، د -
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مردم تا توانستم جمله ام را کامل  دم،یتا پرس مردم

اورد و با  ی. دست جلو مکردیکنم و او هنوز نگاهم م

حوله ام را با هم  ی قهیلبخند تلخ و پر از تاسف  کی

 : کندیمتر  کینزد

 

 !؟ یبشنو یدوست دار یچ -

 

عالم را داشت. خسته  یها یشانیتمام پر شیچشمها

مرده  شیچشمها یماهور پر از عشق تو کیبود، انگار 

 بود! 

 

 ! دانمیدوست داشتم چه بشنوم؟ نم من

 

 و!  تیواقع -
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 : بردیشلوارش م بیج یاندازد و تو یرا م دستش

 

ن جوونه نزده م یاتاقت، همه حسا یاون روز تو -

 شیکار شهیخشک شده رو م اهیگ هیخشک شد، 

 کرد!؟ 

 

 میمرد یهم نم یکداممان برا چینداشت؟ ما ه دوستم

 هم بود؟  یشناسنامه  یو اسممان تو

 

 ! شهینم -

 

 منتظره!  نیمامان مه -
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. آب دهانم را رودیم رونیو از اتاق ب دیگویرا م نیا

. لباس دهمیبغض وحشتناک قورت م کیهمراه با 

 رونی. بکنمیرا با سشوار خشک م میو موها پوشمیم

مبل نشسته و نگاهش به نان  یرو نمیب یم رومیکه م

 کانتر مانده:  یشده رو اتیب یبربر

 

 اشتها نداشتم!  -

 

 میو به چشمها ردیگیرا با مکث از نان م نگاهش

 : دوزدیم

 

واست، نگاش  دنیخان خر انینون و ک نکهیبا فرض ا -

 ! شدیاشتهات باز م یکردیم
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نبودنم بهتر از بودنم است.  دیخدا، حق داشت بگو آخ

. ردیگیماندن من جانت را ذره ذره م دیحق داشت بگو

 : ستمیا یسرش م یو درست باال رومیجلو م

 

 از اسمش!  یحت زارم،یمن از اون آدم ب -

 

 :کشدیمرا م شخندشین

 

 کمه!  یادیعشق و نفرت ز یفاصله  ه،یآره خب، شدن -

 

 یمبل کنارش م یبندم و رو یرا با درد م میچشمها

 : نمینش

 

 کنمیخواهش م ار،یاسمشو ن گهیماه، د یب یجون ب -

 ماهور! 
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 می. ما داشتکندیو پر از حرص نگاهم م زندیزل م فقط

 !؟میکردیمان چه م یو جوان یبا زندگ
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را  شبیو د روزید یها یتمام تلخ یب یآغوشش ب یتو

 . دمیبار

 

 چشم قشنگش دوستم نداشت!  ماهورِ

 

 به او نداشتم.  یهم عالقه ا من
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! همه میحاال جفتمان شرعا و قانونا زن و شوهر بود و

 مسخره بود! یزیانگ رتیبه طرز ح زیچ

 

 خانوم؟  ایخوبه در یهمه چ -

 

اتاق  ی. ماهور توکنمیدرد نگاهش م لبخند پر از کی با

روزبه  یروزها نیحال ا دانستمیپدرش بود و م شیپ

 ! ستیخان خوب ن

 

 شهیخانم مشغول آماده کردن غذا بود و مثل هم نیمه

 ماهم.  یب یمن مانده بودم و ب

 

  د؟یخوریداروهاتون و که م ،یب یخوبه ب یهمه چ -
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رفته آره؟ تو و ماهور دلتون واسه هم  گفتیم نیمه -

 مادر؟  دیازدواج کن دیقصد دار

 

را  یکی نیتحمل کنم ا توانستمیهر چه را که م من

 ! توانستمینم

 

را تباه کند.  زیهمه چ توانستیماه م یب یب یفراموش

 و پناه من خودِخودِ فراموشکارش بود!  یتمام دلخوش

 

 : کنمیو خسته نگاهش م ریدلگ

 

 جونم.  یب یبود ب مونیعروس شبید -

 

 یحال یو لبخند ب کشدیصورتم م یرا رو دستش

 . از حافظه اش خسته بود. زندیم
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 ! کنهینم میاریحافظم  یاما گاه ا،یریبه دل نگ -

 

را  زیکه همه چ یداشت تیآن قدر توان و ظرف کاش

 ماه ِماهور!  یب یب گذاشتمیکف دستت م

 

را  زیتنه همه چ کیکه  یآن قدر جوان تر بود کاش

 هم نزند.  یحرف کسچیو ه یکن حل مانیبرا

 

 ! کا؟یمل -

 

 ستادهیچارچوب اتاق ا یو به ماهور که تو گردمیبرم

 گفتیکه م کایزده بود. مل میکنم. باز صدا یبود نگاه م

 کیمرد  نیمن و ا نیب زیهمه چ کردمیتصور م

 محض و بدون تکرار است!  یعاشقانه 
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 بله!؟  -

 

 ! نتتیبب خوادیم داره،یبابا ب -

 

سمت اتاق  یب یو با فشردن دست ب شومیم بلند

 . ماهور با گفتن:رومیم

 

 . یب یب شیپ رمیم -

 

 یتخت دو نفره  یکه رو یو مرد مانمیو من م رودیم

را  شیحجم دردها شیاتاق خواب نشسته و چشمها

 . کشندیم غیج
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 یزیاول از هر چ زادیادم کنمیو فکر م رومیم جلو

 رحم کند!  شیها ییبه خودش و دارا دیخودش با

 

 .میکه من و روزبه خان نکرد یکار
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خانم را،  نیاش مه ییوفا یو ب انتیخان با خ روزبه

خانه را،  نیا یرا، گرم شیچشمها یعشق و شوق تو

 چیمحبت و عشق ماهور را، از دست داد و دست اخر ه

 هم دستش را نگرفت! یزیچ
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 یخرابه ها یکه رو یزندگ انیهم م یو ماه وایش

جور  کیبنا کرده بودند رفتند. هر کدام  نیمه یزندگ

 رفتند.  نیاز ب یبد

 

 ادی بیتنها، مرا عج یمرد شکست خورده  نیحاال ا و

من.  هیشب یلیانداخت. او هم مثل من بود. خ یخودم م

. او دمید انتیمن خ کرد و انتیتفاوت که او خ نیبا ا

نجاتم داد که فقط خواست  یطرد شد و من هم، مرد

 ! ندیخاک نب ریرا ز یدوم یماه

 

به اسم سرطان داشت نابودش  یماریب کیحاال  و

و  نیمه یباعث ترحم و مراقب ها نیو هم کردیم

 ماهور شده بود! 
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 کیما  کنمیو فکر م نمینش یتخت م یلبه  کنارش

 یو سرد یو آن هم تلخ میارهم د گریشباهت زشت د

از  یریو دلگ یکه با تمام دلخور یماهور است . ماهور

اما، سرد است و  کندیجفتمان احتراممان را حفظ م

 ! بهیغر

 

 سالم بابا.  -

 

نگاه پر از حسرت، پر از درد، پر از  کی کرد،یم نگاهم

داشته باشد و  دیکه با یدختر یبرا دیشا یدلتنگ

  وقت است ندارد! یلیخ

 

قشنگ بابا صدام  ینجوریا چکسیوقته ه یلیخ -

 نزده بود دختر قشنگم! 
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. میکنیآدمها دست اول خودمان خودمان را نابود م ما

 . میخودمان بود رانگریمن و مرد مقابلم و

 

  د؟یدار د؟دردیبهتر -

 

باباجان، دردم ماهورِ،  ستیدردا که درد ن نیا -

 یزندگچشماش  یکه هنوزم که هنوز تو یماهور

  کا؟ی! ماهور خوبه ملستین

 

آخر  دی. و انگار امدادیرا لو م زیماهور همه چ یچشمها

پسرش  یبه چشمها یبرگشتن زندگ یروزبه خان برا

 به سنگ خورده بود!  رشیمن بودم که بازهم ت

 

 فقط نگران شماست!  -
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 : دهدینگاهم م لیتحو یپر از درد لبخند

 

  د؟یخوبه؟ خوشبخت یهمه چ -

 

 : گذارمیو سردش م دهیدست رنگ پر یرا رو تمدس

 

بهمون قول  م،یخوبه بابا، ما فقط نگران شما یهمه چ -

  د؟یزودتر خوب بش دیدیم

 

 .فهمدیرا م میدروغ ها کردمیم حس

  

اومد انگار  میمراسم؟ وقت یاومد تو ریچرا د شبید -

 باباش مرده بود، اخماش باز نشد که نشد.
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خواهرش  ادیخسته بود و  دور از جونتون، فقط -

 افتاده بود. 

 

هوا گفتم و او انگار آرام ترشد. درد را  یتو یزیچ کی

 ی. ضربه ادیصورتش فهم یتک تک اجزا یتو شدیم

 .شودیوارد اتاق م یچا ینیو ماهور با س خوردیبه در م
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را پشت  یگریو بالشت د گذاردیم زیم یرا رو ینیس

. همان قدر سرد، همان قدر گذاردیسر روزبه خان م

 اما محترمانه!  یهمان قدر زمستان ن،یسرسنگ
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قدر آزار  نیرا ا یاحترام چیه خ،یتار یکجا چیمن، ه و

 ! دمیدهنده ند

 

 یو بعد چا ندیروزبه خان راحتر بنش کندیم کمک

 : دهدینبات را دستش م

 

ساعت  کینره،  ادتونی د،یعصر نوبت دکتر دار فردا -

 دنبالتون.  امیزودتر م

 

 یصندل ی. روکندیو روزبه خان تشکر م کشدیم عقب

 یحت نکهیبدون ا داردیرا برم یو فنجان چا ندینش یم

 : دیگویم یفنجان چا ی رهینگاهم کند خ

 

 سرد نشه.  -

 

@shahregoftegoo



از خودت  کرد،یمتنفرت م زیماهور از همه چ رفتار

  !یحت

 

. آن گذاشتیهم نم هیگر یجا ت،یشکا یگله، جا یجا

 شتریکه ب کردیقدر درست و خوب و محترم رفتار م

 ! یگرفتیآتش م

 

 ماهور بابا!؟  -

 

جان روزبه خان  ینگران و ب یماهور به چشمها نگاه

 : پرسدیو روزبه خان م چسبدیم

 

 خوبه؟  یهمه چ -
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رکه مشت یاگه منظورتون زندگ ؟یچ یعنی یهمه چ -

 روز گذشته ازش!  کیکه هنوز 

 

 منظورم حال و روزته، حال دلت، فکرت.  -

 

 چیه ست،یخوب ن زیچ چیه میبگو خواستیم دلم

 نیماهور. اما ا یمن، نه برا یوقت نبوده، نه برا

بود و ماهور  یدلخوش یکم یتشنه  دیناام یچشمها

 کند.  غیحق نداشت در

چه  هممفیلبخند که فقط من م کی زند،یم لبخند

 است.  یو تصنع یاندازه تو خال

 

 ! شهیو درمان شما، بهترم م کایخوبه، با مل یهمه چ -
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مهم  یکه بود آدمها را، آدمها یدر هر حال ماهور

اگر بعد خودش  ی. حتداشتیاش را، سرپا نگه م یزندگ

 ! خوردیم نیزم

 

از  ،یکنم باباجان ول حتتینص تونمینم گهید یمن حت -

زنت و داشته باش، زنا  یجربه بشنو، هوامنِ نادم بات

و شوق  دیخونن، اگه خوب نباشن، اگه ام هیچراغ 

 بابا!  رنیمیزود م نن،ینداشته باشن، اگه محبت نب

 

از دست  یروزها یسوخت! برا شیغم صدا یبرا دلم

تمام  یبه تاراج رفته اش، برا یرفته اش، جوان

تمام  یا. براوردیکه از دست داد و به دست ن ییزهایچ

خانم که وارد  نیتلخش دلم سوخت و مه یتجربه ها

 نییچشم روزبه خان پا یاتاق شد اشک از گوشه 
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حسرت  زدردِ پر ا کیماهور با  یو چشمها ختیر

 بسته شد!
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و  کنمیدستم را مشت م کندیخانه که ترمز م یجلو

. خوردیدلم مدام از احوال و مرور حال روزبه خان بهم م

هر چه  تواندیاز حماقت ها م یبعض یگاه کنمیو فکر م

 کیها صرفا  یمانیاز پش یو بعض ردیرا بگ یآن که دار

 است!  دهیو فا جهیاز نت یحسِ خال

 

فرمان بود و نگاه منتظرش به  یماهور هنوز رو دست

 روبه رو! 
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 ! ؟یاینم -

 

از قبل. نگاه پر  شتریب یلیبود. خ ختهیاو هم بهم ر حال

 دیدیم یخانم را هر کس نیاز حسرت روزبه خان به مه

 . گرفتیآتش م

 

 خونه درو قفل کن.  یرفت -

 

 ماهور؟  -

 

 : دیگویم یو پر از کالفگ یو عاص چرخاندیم سر

 

 ماهور!؟  -
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. من دلم کردیم یتمام ذهنت را از واژه ها خال شیصدا

جبران کنم و به  خواستیتالش کنم. دلم م ستخوایم

کنم  یاز دست رفته مان کار یزندگ یقول مونا برا

ها  نهیهم تکان خورد و ک مانیوسط قلب ها نیا دیشا

لحن،  نیهم گورش را کم کرد اما ا یاز دل ماهور مهدو

 ! کردیاللت م یاز درماندگ رپ یچشمها نیصدا، ا نیا

 

 ! ترسمیم ییمن از تنها -

 

نداشت، هوا  ایشهر که در نینگفته بودم. من از ا روغد

که فقط قد  اطشیحوض و ح یب ینداشت، و از خانه ها

 ندهی. من از آدمیترسیبود و باال رفته بود م دهیکش

 ! دمیترسی. من از خودم هم مدمیترسیم
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آدما مجبورن با ترساشون روبه رو بشن و  یگاه -

 کمرنگش کنن. 

 

 مهیشب و ن یریم یزاریه، کجا مخودت یخونه  نجایا -

اتاق بخواب من مزاحمت  یکیاون  یشب؟ برو تو

 . شمینم

 

. دهدیم ابانیو به خ ردیگیم میرا از چشمها نگاهش

 : دهدیو متاسف سر تکان م خنددیتلخ م

 

 توروقران.  نیمارو بب یاوضاع زندگ -

 

 یبه چتر یدست لیدل یب یلیو بدحال خ ختهیر بهم

شب دردناک چه کنم  نیا یبرا دانمیمو ن کشمیم میها

 و کجا را چنگ بزنم. 
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بهم نده  یشتریعذاب وجدان ب کنمیخواهش م -

 .نییپا ایماهور. ب

 

و  ی. پر از کالفگکندیو نگاهم م چرخاندیهم سر م باز

 : دیگویآرام و با احترام م شهیاما مثل هم یخستگ

 

شم،  گم و گور دیشو، من با ادهیلطفا پ کا،یخانومِ مل -

 . ادهیدردام امشب ز

 

 چیکه ه یاز درد پدر و مادرش بود.زن و مرد منظورش

وقت خوشبخت نبودند و تنها فرزندشان هم رنگ 

 .دیرا ند یخوشبخت

چه اندازه کم  فهممی. و مخورمیلحن و حرفش جا م از

 طاقت است.
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و او، پس  رودیم رهیکرده ام سمت دستگ خی دست

. پر از بنددیو چشم م زندیم یصندل یسرش را به پشت

 نالم:  یدرمان، م یدرِد ب کیغم تلخ،  کی

 

در  نیحال بد، ا نیبابت ا ،یمن و... من و بابت همه چ -

من و بابت  ،یندار گهیکه د یارامش نیا ،یبه در

جوونه نزده  که یسکوتم، بابت سربارشدنم، بابت عشق

 قلبت خشکوندمش، ببخش ماهور!  یتو
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 یو ب حالیو او، ب خوردیگونه ام سر م یاشک رو قطره

 : دهدیرمق، همان طور چشم بسته جواب م

 

مونده واسه  یزیکنم؟ چ کاریچ دنمیبعد از بخش -

 کردن؟  یزندگ

 

ها،  ی! نمانده بود. اعتمادها، باورها، عالقه ها، دلخوشنه

 بودم!  دهیخوِد من، سر بر همه را با هم،

 

 ییزایچ هی دی، واسه تو شا یشرمندتم ول یلیمن خ -

 مونده که من همونم ندارم، مثل خانوادت! 

 

 ق،ی. عمکندی. نگاهم مکندیو سر بلند م زندیم شخندین

 متاسف، دردمند: 
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پدر و مادر که خرجت  هی ه؟یتو از خانواده چ فیتعر -

بپوش،  ا،ی؟ نگن نرو، بچشمت ابرو یو بدن و نگن باال

 بخور؟ 

 

 یمژه ها ی رهیافتد و من هم خ یم رهیاز دستگ دستم

 : دهمیتاب دار و قشنگش جواب م

 

 چیاز خانواده ندارم چون ه یدرست فیتعر دیمن شا -

به  یبخور یکه وقت نهیحداقلش ا ،یوقت نداشتمش ول

 راه و نشونت بده!  یکیبن بست، 

 

 ایو از خوش یمارو رد کنکنار هم، غ یعنیخانواده  -

آرامش  ،یارامش بد ،یکمک کن ،یدرک کن ،یلذت ببر

من و اون خانوادم،  ،ینیمحبت بب ،یمحبت کن ،یریبگ

 ! میفقط غمارو رد کرد
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و  رمیگیم شیرا با مکث و سخت از چشمها میچشمها

 حق دارد:  کنمیفکر م میناخون ها ی رهیخ

 

 ،یکه داشتکرد، اونو  یخانم که واست مادر نیمه -

  ؟ینداشت

 

کنه،  یمامان فقط تالش کرد زنده بمونه و آبرودار -

 نجایاونه که به ا ینایفکر کرد نفر وایبعد از مرگ ش

زد، نه فقط تنش،  خی یماه یبعد از خودکش دن،یرس

 یاونه، وقت مینگاهش، بازم فکر کرد مقصر مرگ ماه

زدشو گذاشت کنار و  خیبابا سرطان داره، خود  دیفهم

ره، که بازم فکر نکنه باعث و یبه اون که نم دهیچسب

پدر نشم، که تنهاترنشه، که  یخودشه، که من ب شیبان

حاال که مردش فقط واسه خودشه واسه خودش بمونه! 

@shahregoftegoo



 ست،ین یآدم دوست داشتن انتکاریادم خ هی ،یدونیم

عمر  هیو دردمند، که از قضا  مونیادم پش هیاما 

 کنه!  تو باز خی تونهینداشتش، م

 

 :شیبودم، محو حرفها شیصدا محو

 

که  یقلبم توروخواست که با تو برسم به هر چ -

نگامم  ن،یحاال منم مثل مامان مه دیشا ،ینداشتم ول

 زده! خی

 

 [07.0۶.21 13:49] 

 

  3۶7_پارت#

 

 : دهمیو عذاب آوار جواب م ریبغض نفس گ کی انیم
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  کنه؟یو باز نم خیمن، اون  ینمویپش -

 

 : خنددیم تلخ

 

هنوزم دوست  یبابا نگاه کن یچشما یخوب که تو -

ندادم که  دم،یبهش نم یحق چیمن ه ،ینیبیداشتن و م

 هیندارم واسش، ندادم که صد سال  یچیجز احترام ه

عالقمندِ  مونهیپش هیاون  ،یول کنم،یبار بابا صداش م

 خانوم مودت! 

 

عالقمندم اما  مانِیپش کیمن هم  میوبگ شدیم کاش

و عذاب وجدان هنوز  یمن جز حس احترام و قدردان

هنوز همان قدر  دیبه مرد مقابلم نداشتم! شا یحس

 یبامعرفت ب یدوستش داشتم که قبال، به عنوان نوه 
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کرور کرور  یب یب یماه که هر وقت بود چشمها یب

 شوق و خنده داشت! 

 

 ینبودن نه، ماه گهید یاهو م وایچون ش نکهینه ا -

خواب  یسرد شده و تو وایوقته با ش یلیبابا خ گفتیم

و ماهور!؟  نیکردم با مه کاریمن چ گهیم یداریو ب

همه سال  نیکرد، ا یواسه اون رابطه کار شهینم گهید

 شون،یمرده، حاالم سرطان افتاده وسط زندگ یهمه چ

 کرد!  رانجب شهیو نم یچیه ،یگاه

 

 : دیگویو تلخ م کشدیش مبه صورت یدست

 

 من برم.  نییبرو پا م،یدیاز کجا به کجا رس نیبب -
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اما، ته تهش، خودتو  یقبول، تو خانوادتم نداشت -

که از  ،یستیخودت ن یخودت که شرمنده  ،یدار

 . ریمن اما، خودمم ندارم، شب بخ اد،یخودت بدت نم

 

 و دهدیبا مکث گاز م بندمیو در را که م شومیم ادهیپ

 . شودیدور م

 

 . شومیاندازم و وارد ساختمان م یم دیکل

و بزرگ که ته  قیعم ییتنها کی یکرده بودم تو ریگ

 ! الینداشت. که فقط عذاب بود و فکر و خ

 

تلخ  زی. چقدر همه چبندمیو در را م شومیخانه م وارد

 هیشب شتری. بمیهم همخانه هم نبود یبرا یبود. ما حت

  .میبود به مستاجر و صاحب خانه
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فکر  یآوردم و به ماه یرا از تنم در م میها لباس

 یته مانده  دیجرات کرده بود و ق ی. ماهکنمیم

و گوشه  ییابرو یکه داشت را زد و رفت. ب ییزهایچ

گذاشت و  بینص یب نجایو زخم زبان ها را هم هیکنا

 رفت! 

 

 کردم؟ینم یغلط چیمن جرات نداشتم؟ چرا من ه چرا

از دست  یچه داشتم برا قایدق دم؟یترسیاز چه م

 دادن؟ 

 

افتد و دلم مثل کوه فرو  یم تیکاب یبه چاقو رو نگاهم

 ! زدیریم

 

 یینداشتم. من نه جا دنیتوان جنگ نیاز ا شتریب من

 رفتن! یماندن داشتم و نه پا یبرا
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را تمام  ینقطه زندگ نیو هم نجایهم خواستیم دلم

همه عذاب را. و تمام  نیتمام کنم ا خواستیکنم. دلم م

 از من است!  نهیکنم هر چه نفرت و ک

 

 یخوشبخت یاگر عاشق شو کردمیکه فکر م یروزگار

 گذشت!  یدار تیمشت ها یرا تو تیو آرزوها

 

شکل ممکن عشق را در کنار حماقت  نیبه بدتر من

 رده بودم! تجربه ک شیها
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و دستم سمت  شومیو وارد آشپزخانه م شومیم بلند

 رمیاگر بم کنمی. فکر مگرددیو برم رودیبزرگ م یچاقو

 است!  یب یب کشدیاز مرگم زجر م یتنها کس

 

را  زیقدرها هم شجاع نبودم که با چاقو همه چ نیا من

 تمام کنم! 

 

افتد  یو نگاهم به تراس م رومیرا نداشتم. عقب م دلش

گرفته بود. وارد  یکه باد آن را به باز یدیسف یپرده  و

. به خانه کنمیو به شهر مقابلم نگاه م شومیتراس م

آن  یکه هر کدام ممکن بود چه اندازه غم تو ییها

که ممکن بود چند  ییداشته باشد. به خانه ها انیجر

 شده باشد!  عتمام و شرو یزندگ
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 نجاین اگر از ا. مکنمیرا نگاه م نییو به پا شومیم خم

اما، جراتش را  مردمیقطعا م کردمیخودم را پرت م

چه طور خودش را راحت کرده بود؟ فکر  یداشتم؟ ماه

 باشد!  یبهتر یگاز و قرص راه ها کنمیم

 

باد  روم،یو باال م گذارمینرده م یرا لبه  میاز پاها یکی

. ارتفاع زدیریو دلم، فرو م ردیگیم یرا به باز میموها

شکل، دل و  نیبه ا ید. و تمام کردن زندگبو ادیز

 ! خواستیم یادیجرات ز

 

 !؟ کایمل -

 

و شوکه  جیماهور گ یبلند و وحشت زده  یصدا با

را  میبازو ختهیتعادل و بهم ر یو او، کامال ب گردمیبرم

. نفسش به شماره دهدیهلم م واریو سمت د کشدیم
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از  یامن هم ذره  ی دهیافتاده و نگاه پر از سوال و ترس

 : کندیکم نم شیعصبانت

 

 تو؟  یکردیم کاریچ -

 

انگار از فرسنگ ها راه به  میچه برگشته بود؟صدا یبرا

 : دیرسیگوشش م

 

 ! یچیه -

 

پر از  شیاز عرق بود و چشمها سیاش خ یشانیپ تمام

 : رودیباالخره باال م شیوحشت، صدا

 

 اونجا؟  یکردیم یچه غلط یداشت دمیپرس  -
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 شیبرا خیبود تار دهیماهور ترسبود،  دهیترس

 یب گرید یخاک شدن ماه یتکرارشود و تالشش برا

 ثمر باشد. 

 

 .کردمیو نگاه م نییفقط داشتم اون پا -
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 شیو صدا کشدیم شیموها یدو دستش را ال هر

 همچنان باالست: 

 

 نیمن و خودت و از ا نییپا یفتیم یگینم ؟ینجوریا -

 ! ؟یکنیبدبختر م
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. شدمیمن بدبختر نم میدر جوابش بگو خواستیم دلم

و  یاز هر چه اجبار و در به در شدمیفقط خالص م

 است!  یپوچ

 

. و رمیگیفاصله م واریو از د دیآ ینفسم باال م باالخره

 شیروشنش دستها یچراغ ها ی رهیاو، مقابل شهر، خ

آرامش رفته  کندیگردنش قفل کرده و جان م را پشت

 اش برگردد.

  

 اگه ترسوندمت!  خوامیمعذرت م -

 

 ... ای یکردیو نگاه م نییاون پا یواقعا داشت -

 

 . حق هم دارد! ترسدیادامه بدهد. م تواندینم
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رخ بهم  مین ی رهیخ ستم،یا یو کنارش م رومیم جلو

 : میگویو پر اخمش م ختهیر

 

  ؟یچ ای -

 

 خواهدیاست و من ابدا دلم نم ی. عصبگرددیبرم تمسم

 تر کنم: نیدوشش را سنگ یبار رو

  

 یکه همه  یکار ؟یخودتو خالص کن یخواستیم ای -

 انتخابش کردن!  فیضع یادما

 

 ،یکردند و تو، تو ماهور مهدو فمینبودم ضع فیضع من

دل پر از  یبرا شودیبن بست است. نم گرتیاسم د

 یاز دستم برنم یکرد. کار یکارات  نهیو ک یدلخور

 ! یو تمام راه ها را بست یستین ،یستی. تو ندیآ
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 نه، من جرات شو ندارم!  -

 

داغ و بزرگش  یدستها انیتر چانه ام را م یعصب

 : ردیگیم

 

 ... یاگه جراتشو داشت یعنی -

 

 ! نیگل کرد هم طنتمیلحظه ش هینه ماهور، نه، فقط  -

 

 : دهدیادامه م لرزانم یمردمک ها ی رهیخ

 

 ،یروز فکرش خورد به ذهنت و انجامش داد هیاگه  -

نه  ا،یاون دن امیبدون پشت سرت به همون روش من م
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 نیکه نفر امیم رم،یبم خوامیاز غمت م ای فمیچون ضع

 ! کایولت نکنه مل امیآدم اونم دن یسر هی

 

 یگفته بود. آن قدر جد ی. جدکنمیزده نگاهش م بهت

 خواهدیو م کشدی. دستش را مدمیترسو با شهامت که 

 نالم:  یبرود که م رونیب

 

  ؟یکه بمون یباشه، حواسم هست، برگشت  -

 

 است:  یپر از حرص و دلخور شیصدا

 

 !نجاسیا دمیکل -
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 مطلق یدیناام کیو پر از  گرددیسمتم برم گرید بار

خودش را  شانیپر الیخ نکهیا یبرا ش،یچشمها یتو

 : دیگویراحت کند م

 

نمون، برگرد  نجایا یدیمرحله رس نیروز به ا هیاگه  -

 یپدرت و اول کل ماجرارو بگو بعدم هر کار شیپ

حال و هوام،  نیصالحه بکن، من، ذهن شلوغم، قلبم، ا

 ! لهیمن تکم تیظرف م،یکشش ندار گهید

 

 . فهممیم -

 

@shahregoftegoo



و من بغض کهنه ام را قورت  زندیم رونیتراس ب از

تلفن دنبال  زیم یکشو ی. تورومیو همراهش م دهمیم

 کجاست.  یبرا دانستمیکه نم گشتیم یدیهمان کل

 

باز هم جان  دیام را تمام نکرده بودم با یکه زندگ حاال

 : کندمیم

 

 فقط امشب!  ،یامشب و بمون شهیم -

 

 : گرددی. سمتم برمنددبیو کشو را م داردیرا برم دیکل

 

 چه خبره؟   -
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سکوت  نیو ا ییدلم تنها ست،یحالم خوب ن -

صدا تو  خواد،یدلم حرف زدن م خواد،یوحشتناک و نم

  ؟یبرام حرف بزن ینیبش شهیدوست دارم، م

 

 کردمیفکر م یمن داشتم به خودکش میبگو توانستمیم

و اصرار بماند اما، دلم  یهمه باز نیکه بدون ا

 کنم!  شتریآشوبش را ب ستخواینم

 بیج یرا تو شیاز دستها یکیجلوتر،  د،یآ یم جلو

لبش  یرا گوشه  گرشیشلوارش برده و دست د

 : کشدیم

 

  ؟یفقط صدام و دوست دار -

 

 را دوست نداشته باشد!  شینبود که صدا یکس
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 ارامش داره!  -

 

 ! یربط یچه جواب ب -

 

  ؟یمونیم -

 

و  کندیپرت م زیم یله رورا از همان فاص دیکل دسته

 میباال بپرد و چشمها میشانه ها شودیباعث م شیصدا

 بسته شود: 

 

 بگم؟  یبمونم چ -

 

 : دهمیجواب م دیبا ترس و ترد ،کنمیم نگاهش

 

 رفت؟  یچه جور یبگو ماه -
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 دم دست است:  شیزخم زبان ها شهیهم مثل

 

 !؟یکن یالگو بردار کار؟یچ یخوایم -
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 ی. وقتندیبنش کنمیو خواهش م زنمیم یتلخ لبخند

و  شومیوارد آشپزخانه م شودیم ریمبل جاگ یرو

ما اصال  کنمیو فکر م شمیمشغول اماده کردن قهوه م

 ! مییآ یبه هم نم
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 نمیبیم گذارمیمقابلش م زیم یقهوه را که رو فنجان

 شیها قهیگذاشته و شق شیزانوها یرا رو شیآرنج ها

اگر آن  کنمیو فکر م کنمینگاهش م دهد،یرا ماساژ م

من االن کجا بودم؟ مرده  زندیروز مونا ماهور را صدا نم

مرد بودم اما، پس  نیا ونیمد ادیز یلیبودم؟ من خ

 !؟ شدیهم م ام بینص یکجا خوشبخت

 

و  یب یبابارو ببرم دکتر ب نکهیفردا بعد از ا -

 یخوایتحمل نداره، اگه م گهیخونش، د گردونمیبرم

 دنبالت!  امیب یخونتون سر بزن

 

 کدام خانه؟ کدام خانواده؟  خانه؟

 

 تنها باشه؟  یب یب -
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پر از حرص  م،یچشمها ی رهیآورد و خ یباال م سر

 : دهدیجواب م

 

 ! ششیشما برو پ یخوایم -

 

 هم داره؟  یبود و نبود من مگه فرق -

 

اش را  هیاندازد. تک یپا م یو پارو زنهیم خندشین

 : دهدیمبل م یپشت

 

به اون راه؟  یزنیخودتو م ای یستیتو واقعا متوجه ن -

که فکر  ییبابا هیدارم و  دهیمادر از همه جا بر هیمن 

 نیاگه همه باختن من بردم، و االن کنار تو بهتر کنهیم

 نم!؟ تالش ک شتریب ایشد  میتفه کنم،یم یروزامو سپر
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 : دهمیجواب م نیو غمگ ریبه ز سر

 

 . دمیفهم -

 

 نه؟  ای یایخب؟ حاال م -

 

نه خونه دارم نه خانواده، من  گهیاون شهر د یمن تو -

 در حال حاضر فقط تورو دارم! 

 

و با دست  شودیام قفل م ینگاه اشک یرو نگاهش

 شیراستش را پر از درد با انگشتها یچپش شانه 

. همان طور چشم دیگویم یپردردو آخ  دهدیفشار م

 : دیگویبسته و پر درد م

 

 . نجایا ایب -
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. شومیو بلند م کنمیو منگ نگاهش م جی. گخورمیم جا

، پشت به من با  نمینش یمبل سه نفره  کنارش م یرو

 : زندیشانه اش م یدستش رو

 

 ماساژ بده.  نجارویا -

 

. آن قدر مضحک که میبود یزن و شوهر مضحک ما

و  دیماساژ دادن شانه اش هم لرز ین برادست م

 خجالت تمام تنم را داغ کرد. 

 .دهمیو آرام شانه اش را ماساژ م برمیباال م دست
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مطمئن باشه، آروم و مهربون  یشناسیو نم یکی -

 شو بشناسه، خانوم باشه؟  فهیباشه، وظ

 

 جیو پرت و گ شودیشانه اش خشک م یرو دستم

 : پرسمیم

 

 !؟ یواسه چ -

 

 : دهدیجواب م یلحن پر از تمسخر و عصب کیاز  پر

 

 ! رمشیبگ -

 

 یو مجدد شانه  رمیگیم شیچشم از موها یعصب

 :دهمیدردناکش را ماساژ م
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 . شناسمینم -

 

 یلیخ یلیاست، خ کینزد یلیخ گردد،یبرم سمتم

و او  زنمیمانده. پلک م میلبها خیش مو نگاه ک،ینزد

 : دیگویآرام م

 

 ! خوامیم یب یواسه ب -

 

 . سازهیها نم بهیبا غر یب یب -

 

 ! سازمیمنم نم -

 

بلند شوم که مچ دستم را  خواهمیگفته بود. م هیکنا با

 محکم، ناآرام، پر از تالطم:  رد،یگیم
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 خونش و...؟  یچند بار رفت -

 

 زد،یریو دلم م فهممیم را کند،منظورشیم سکوت

 کند،یرا پر م میترس تک تک سلول ها شود،ویم یخال

 :میگویبدون فکر پرت و پال م

 

  ؟یبا... با ک -

 

 یو فشار دستش رو دهدیرا باال م شیاز ابروها یکی

 : شودیم شتریدستم ب

 

 چند نفر بودن مگه؟  -
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 نیرا به ا یدختر چیرا، ه یدختر چیه ای... خداایخدا

 نرسان!  اهیس ینقطه 

 

 نالم:  یاز درد م پر

 

 ماهور!؟  -

 

و  چکدی. و اشک من مبنددیرا با درد م شیچشمها

 رهیو خ کندی. چشم باز مزدیریدستش م یدرست رو

قفل شده اش  یدندان ها یدستش از ال یاشک رو ی

 : دیگو یم

 

 !کایفک تو خرد کنم مل خوادیدلم م -
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خرد  ،یشکستیکاش م ،یماهور مهدو یزدیم کاش

که  یعذاب وجدان نیو ا ،یدیکشیهوار م ،یکردیم

 ! یکردیبود را کمتر م دهیچسب میگلو خیب

 

 واضح بودند: یادیز میصدا یها تو بغض

 

 ...  انیک -

 

 : پرمیو من وحشت زده از جا م رودیباال م شیصدا

 

 ! اریمن ن یجنشو تو خونه اسم ل -
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داد بزنم و هوار بکشم بخدا،  ریدل س کی توانمیم کجا

به تمام مقدسات عالم، من فقط  غمبر،یبه پ ر،یبه پ

عاشق شدم، دلم رفت و پشتش عقلم زائل شد. من 

 یو خال یزمستان یزده و ادمها خی یفقط از آن خانه 

 یخمکه گرگ بود ، مرا ز یاز مهرش پناه بردم به مرد

 کرد، انداخت، و رفت! 

 

بود، اون  میزندگ یبود که تو یاون آدم تنها کس -

بار که بعدش  هیبار افتادم، همون  هیاتفاق هم فقط 

 چیه ستم،یمن هرزه ن م،یدیو د یاومد یب یب یخونه 

وقت نبودم، نخواستم باشم، من فقط گول خوردم 

 ماهور! 

 

 خونش؟ یچرا رفت -
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قبل از حکم اعدام  یا از سوالهاسواله نینپرسد، ا کاش

 هم سخت تر بود! 

 

 کرد،یبخدا از بس اصرار م م،یذاشتیقرار م رونیب -

 ،یبهم اعتماد داشته باش دیبا یاگه دوستم دار گفتیم

و نداشتم... چند بار  چکسیوگرنه برو، منم جز اون، ه

 ! میبخدا فقط حرف زد م،یکه رفتم فقط حرف زد

 

 : زندینده چنگ مو درما یرا عاص شیموها

 

 ! شنومیم نارویکه دارم ا رتیغ یمنِ ب یتف تو رو -

 

 ادیدرد را فر شی. چشمهاکندی. نگاهم مشومیم خفه

 : دیکشیم
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که  شدیه؟چیبه چ یچ یکه نفهم یچرا الکل خورد -

اعتماد  شیدید ابونیکه از تو کوچه خ یپسر هیبه 

 امبریپ وسفی تونهیم یکه فکر کرد شدیچ ؟یکرد

 یخلوتش فقط تو یو دستش بهت نخوره و تو باشه

قدر خودت و دم  نیکه ا شدیگوشت بگه عاشقتم؟ چ

 یرفتیخونش؟ نم یکه تا اشاره کرد رفت یکرد یدست

 عاشق بود؟  کردیولت م کرد؟یولت م

 

من که گفتم حماقت کردم، من گفتم غلط کردم، داد  -

 ماهور!  شهیحالت بدتر م یبزن

 

چند هزار بار تا رنگ رو  یشب یدونیکدوم حال؟م -

 کنم؟یاون حروم زاده رو تصور م یخونه  یتخت

بگه  یمگه هر ک کنم؟یکه تجسم نم ارویچ یدونیم

 یعاشقم عاشقه؟ مگه من خاک برسر اون شب تو
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نگفتم قبل از سقوط حرف بزن؟  یب یب یخونه  اطیح

 نم کنم؟یمگه نگفتم بعدشم اگه هست بگو، کمکت م

 وسطشم؟  قایاالن دق بودم که تیزندگ یکجا

 

 : شیصدا یانتها یغم ب یآخ که مردم برا آخ،

 

 حقا، با توِ ماهور! یهمه  -
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 ان،یم نیخوب نبود، ابدا خوب نبود، و من ا حالش

آرام کردنش  یعرضه  ،یشانیشرم و خجالت و پر انیم

 نداشتم! را هم... 
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 یو ب ییآبرو یمهر ب ؟یبه من حق داد؟ ک یحق؟ ک -

 و تموم شد!  میشونیخورد وسط پ یناموس

 

 زی. همه چرمیگیاندازم و لبم را گاز م یم ریرا ز سرم

 بهترشدن!  یکم یبرا رممکنیسخت بود و غ

 

 : رمیگیو سمتش م دارمیبرم زیم یقهوه را از رو فنجان

 

 . شهیسرد م -

 

خسته، فنجان را  د،یناام ق،یعم ،ی. طوالندکنیم نگاهم

مبل، پر  یبه پشت هیو من، تک نوشدیم یو کم ردیگیم

 : پرسمیپدر م یاسترس ب کیاز 
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شرمندتم، بخدا  تینها یمن ب یبدون خوامیماهور، م -

 کنم که جبران بشه و...  کاریبگم و چ یچ دونمینم

 

 گهیمن د کا،یمل نیفکر نکن، هم یفقط به خودکش -

 ! ینرس یکه به ماه میاومد نجایکشش و ندارم، تا ا

 

شکستن تک تک بغض ها را  ییتوانا شیصدا غم

 داشت: 

 

که تورو داشت، چرا با اون غم و شکست  یماه

 که..  شدیچ د؟ینجنگ

 

پرت و  ینقطه ا ی رهیو خ گذاردیم زیم یرا رو فنجان

 : کندیم فیاش تعر یدور، با تمام بدحال
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 وای، دنبال بهونه بود، بعد از شنبود یقو یماه -

 بابام، آخ بابا...  دم،ینفهم د،یافسرده شد و نفهم

 

 یبتوانم زمانم را به عقب برگردانم و برا خواستیم دلم

 یعم ها یکنم اما، من تو یچشمها کار نیو ا یماه

غم و درد  کیتنه  کیخودم هم غرق بودم. من خودم 

 مرد بودم!  نیا یدرمان برا یب

 

افتاده بود دوتا زن و بدبخت کرده، من  ادشیا هم باب -

 ادشی گهیو بدبخت کرده، د یو بدبخت کرده، ماه

مثل من  گهید یرفت ماه ادشیکنه،  یرفت پدر

هم بزرگ شه،  یکه بتونه بدون محبت پدر ستین

رفت و اون  ادشیرفت دختر شکننده تره،  ادشی

 و کله پا کرد!  یمن، ماه یحواس یب ،یفراموش
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  ست؟ین یسهراب آدم درست رفتیپذ -

 

از عرق،  سیاش خ یشانیبود و پ نیسنگ نفسش

نبودن  نجایدلش ا خواهد،یدلش رفتن م دانستمیم

 اما...  خواهد،یم

 

 میبار سوم بردمش محل کار سهراب، نشست یبرا -

 دیبا م،یکن قبشیو بره و تع ادیتا سهراب ب نیماش یتو

 ! نبود یکاف یماه یبرا دنیشن د،یدیم

 

 دهد،یرا با انگشت شست و اشاره فشار م شیچشمها

و  شودیو زنده م ردیمیم کند،یفکر م کند،یمرور م

 فیپرت شروع به تعر یهمان نقطه  ی رهیدست اخر خ

 !کندیکردند م
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 *** 

ژ فرش مقابل پاسا ن،یماش یتو شدیم یساعت دو

قرار بود و ماهور  یب ینشسته بودند. ماه یفروش

 یجز باز یو چاره ا دانستیرا م یباز نیکالفه! ته ا

 کردن نداشت! 

 

 من مطمئنم اشتباه شده داداش!  -

 

نگاهش کرد.  دیسر چرخاند و ناام نهیدست به س ماهور

هم  دیشا کردیمقاومت م رفتنیدر برابر پذ یماه

 یاش را نگه دارد، حت یخوشدل یته مانده  خواستیم

 با کلک! 
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اما  یسر چرخاند و در سکوت چشم بست. ماه ماهور

و پوست لبش را  دادیرا تکان م شیاز پاها یکیقرار  یب

 : کندیبا استرس م

 

 ماهور؟  یدیخواب -

 

 همان طور چشم بسته جواب داد:  ماهور

 

 نه!  -

 

 . رونیاومد ب یوا -

 

سهراب که سمت  دنید چشم باز کرد و با جیگ ماهور

 صاف نشست: رفتیم نشیماش
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 اگه بهت زنگ زد جواب نده.  -

 

زد و پشت سر سهراب با فاصله حرکت کرد.  استارت

روشن  قتیاشتباه کرده باشد اما حق خواستیدلش م

 شکست خورده بود!  یبود و ماه

 

و به  کردندیم قبیبود که سهراب را تع یسوم بار

 ای رفتیباشگاه م ایسهراب . دندیرسیهم نم یا جهینت

 انبار. 

 

 با خودش حرف بزنم.  یذاشتیم دیبا -

 

 حوصله نگاهش کرد:  یدرهم و ب یبا اخمها ماهور
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  ه؟یخودش ک -

 

 سهراب!  -

 

سهراب  یدیپرسیازش م یرفتیآهان، آره خب، م -

تو  زم،ینه عز گفتیاونم م ؟یجان شما زن و بچه دار

 هان؟  ،یعشق اول و اخرم

 

ماهور با فاصله  کندیخانه ترمز م یکه جلو بسهرا

 شود.  ادهیسهراب پ شوندیو منتظر م کندیتوقف م

 

 کجاست؟  نجایا یدونیم -

 

 :دهدیجواب م شیبدحال و پر از تشو یماه
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 نه!  -

 

و دختر  شودیکه در خانه باز م گذردینم یادیز زمان

 یم رونیاز خانه ب یساله همراه با زن جوان 5 یبچه 

 : زندیرا چنگ م شیموها ی. ماهور کالفه و عاصندیآ

 

 شرفت! یتف تو ذات ب -
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. دست و مقابلش ماند ریتصو ی رهیخ یناباور ماه نگاه

که  یزیو تمام چ ش،یافکارش، باورها انی. مزدیپا م

 ! دیدیم
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زن و بچش  شهیم لیه دنبالشن دلزن و بچ نیا نکهیا -

 ... دیخواهر و خواهر زادشن، شا دیباشن؟ شا

 

که  ییمن اصوال کبکارو دوست ندارم، مخصوصا اونا -

 !؟ یبرفه، تو چ ریسرشون مدام ز

 

 سمتش برگشت:  یو پر از حرص ماه یعصب نگاه

 

 ! ادیبدم م ندازنیم کهیکه ر به ر ت ییمنم از آدما -

 

دست ماهور  ریود که مچ دستش اسش ادهیپ خواست

 نگاهش کرد:  یو باران دیناام یشد. برگشت و با چشمها

 

 ! گهیو روشن کنم د فمیبزار برم تکل ه؟یچ -
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بچه  هیدست  ؟یهست چارهیفکر اون زن ب ؟ینجوریا -

 یبگ یشکم داره، بعد بر یتو میکیدستشه  یتو

 یا یداره؟ بد یاون زن مگه گناه ه؟یک نیسهراب ا

 ده بهت؟ کر

 

سهراب که حرکت  نیشکست و ماش یسخت ماه بغض

 پردرد ماهور را نشانه گرفت:  ی نهیس شیکرد مشتها

 

نگاه  ینیشیمثل بابا م شهیکنم پس؟ هم کاریچ -

تو سر خودت و  یاز دست بره بعد بزن یهمه چ یکنیم

 ! یریعزا بگ

 

. کردیهم زد و داد زد و ماهور شوکه نگاهش م پشت

 گرفت و مهربان تر از قبل گفت: را  شیدستها
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 گمیم پرسم،یخانوم م نیخودم از ا نجا،یا امیفردا م -

تا مطمئن  گمیم یزیچ هی دونمیدوست سهرابم، چه م

  ؟یشم نسبت شو، خوبه؟به من اعتماد دار

 

 ! شنیم مونیاز اعتماد کردن پش شهیآدما هم -

 

را  شیاشکها ینگاهش کرد و ماه یپر از دلخور ماهور

سمت  یپاک کرد، انگشت اشاره اش را با بدحال یبعص

 خانه گرفت: 

 

 شهیتموم م نجایهم ایاگه اون زن واقعا زنش باشه، دن -

واسه از دست دادن و به دست  یچیه گهیماهور، من د

 آوردن ندارم! 
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نداره، پشت از  یادما تموم یآرزو و خواسته ها -

بازم  کیکوچ یعزادار هیدست دادناشون بعد از 

آدم  نیعشق کنن، ا ارن،یآرزو کنن، به دست ب توننیم

 ! ستین مینبود، قابل عزادار یآدم درست

 

 ماهور بدحال چشم بست: ختیکه ر یماه اشک

 

 ؟یچ میزندگ ؟یباورام چ ؟یچ اهامیپس رو -

  

 ! یماه یسازیهمشو از اول م -

 

 شیبازو یرو یحرکت کند که دست ماه خواست

 نشست:
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بدحال و پر بغض  یماهور سمتش برگشت و ماه نگاه

 لب زد: 

 

تا فردا صبر  تونمینم گهیتا برگردن؟ من د میبمون-

 کنم! 

 

بود به لطف سهراب  یجور کار داشت و چند روز هزار

 یماه یافتاده بود اما، التماس چشمها یخان از زندگ

 حش کرد: خلع سال

 

 . میمونیم -
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را  یزد و تشکر کرد. ماهور صندل یلبخند کمرنگ یماه

 نیقرار نگاهش ب یاما ب یخواباند و چشم بست. ماه

 خانه و کوچه در گردش بود. 

، با داشتن تو پشتش به کوهه خوشبحال زنت ماهور -

 و دلش قرص! 

 

 شناخت.  تایموقع یتو دیآدمارو با -

 

 ، نه؟ دخترش خوشگل بود -

 

نگاهش  ختهیکرد و نشست. بهم ر ینچ کالفه ا ماهور

 کرد: 

 

شکستا  یهمه  ،یماه ادیبدم م فیضع یمن از ادما -

من، تجربس،  زیعز ستین یتموم شدن زندگ یبه معن
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عشق  شهینم ابونیاز خ یریگیم ادیدوباره بلندشدنه، 

 یاعتماد کرد، وقت شهیشناخت، نم شهیکرد، نم دایو پ

 همه گرگ شدن تو الاقل طعمه نباش! روزا  نیا

 

نگاهش را به رو به رو داد و  سیخ یبا چشمها یماه

 زیبغض کرده غرق در خاطراتش با سهراب شد. همه چ

. همه زدیم خودیب یتمام شده بود و داشت دست و پا

چقدر گذشت اما  دانستیرا از دست داده بود. نم زیچ

چه شد. کو چیسهراب وارد پ نیشد و ماش کیهوا تار

جا گرفت و زن و  ردست ماهو یتو یدست لرزان ماه

 یشدند سهراب باز هم رفت. ماه ادهیبچه که پ

 شود که ماهور مجدد مانع شد:  ادهیخواست پ

 

 . زهیاون زن بهم بر یزندگ ستیگفتم قرار ن -
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کنه که  یزندگ یکنه؟ کبک شه و با ادم کاریپس چ -

 !؟ نهکیم انتیو خ گهیمثل اب خوردن دروغ م

 

اون زن هم  طیشرا ،یماه ستیبه ما مربوط ن نایا -

 ینیشیم ایمن به برادرش قول دادم.  ست،ین یمعمول

 ! میبرگرد ای امیمن برم ب

 

شد  ادهیماهور باعث سکوتش شد و ماهور که پ تیجد

 دیکردن کل دایرا زد و سمت زن که مشغول پ موتیر

 یتو ینکه با بست یبود رفت. و دختر بچه ا فشیک یتو

 دستش مشغول بود. 

 

 خانوم؟ دیببخش -

 

 زن باال آمد و با احترام نگاهش کرد:  نگاه
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 . دییبفرما -

 

منزل آقا  نجایا خوامیعذر م ر،یسالم، شبتون بخ -

 هست؟  ییتوال

 

 شانه اش انداخت و گفت:  یرا رو فشیک زن

 

هستش  یمنظورتون توکل ؟اگهیتوکل ای ییتوال -

  امرتون؟ نجاست،یهم

 

 نجایپس اشتباه اومدم؟ شما ا ،یینه، همون توال -

 د؟یشناسینم ییتوال
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را از  دیفکر کرد و بعد همان طور که کل یجوان کم زن

 جواب داد:  دیکشیم رونیب فشیک

 

 نه متاسفانه.  -

 

ه تشکر کرد و عقب امد شیاز اوضاع پ یعاص ماهور

اما  کردیزن را مشکوک م نیا یگریهر سوال د د،یکش

 هاست!  یتوکل یخانه  نجایمطئمن شد ا

 

 نایاز ا گهید دونهی یگیمامان؟ به بابا سهراب م -

 بخره؟ 

 

@shahregoftegoo



 اره مامان جان، برو توخونه.  -

 

پر از  یکند شد و نگاهش به چشمها شیها قدم

تمام شده  زیچ . همهدیچسب یاضطراب و انتطار ماه

دختر  نی. اکردیرا جمع م یماه دیبود و حاال با

 !؟ گرداندیبرم یرا چه طور به زندگ دیسرسخت و ناام

 

 قرار سمتش برگشت:  یب یکه شد ماه نیماش سوار

 

  گفت؟یم یماهور؟ چ شدیچ -

 

 تیو گوش یاز قلب و زندگ شهیمرد و واسه هم نیا -

 باشه؟  ،یخط بزن ماه

 

 مرد. جان کند:  یماه یچشمها یتو دیما یمانده  ته
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 زنشه؟  -

 

بمونه،  شونیخوش خوشبخت الیزن و بچشن، بزار خ -

زن و بچه دورشو  نیا یسر و صدا از زندگ یآروم و ب

 خواهر قشنگم، باشه؟ 

 

زدن.  یبود برا ادیهزار فر شیگلو یکرد اما تو سکوت

 رهیداد و نگاهش خ هیتک یصندل یبرگشت و به پشت

 ماند.  ابانین خهما ی

 

 خطش بزنم؟  یراحت نیبه هم -

 

 یکالفه استارت زد و حرکت کرد. دلش بدخلق ماهور

 : دادیامان نم یاما، ماه خواستینم
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 هان؟  دیکن یزندگ ییتا 5برو  یخوایم -

 

 شیاهایپر از بغض سکوت کرد. سوختن تمام رو یماه

تلفن همراه ماهور زنگ  دندی. به خانه که رسدیدیرا م

 صدا سمت اتاقش رفت.  یب یخورد و ماه

 

 جان مامان؟  -

 

نشده که بابات شال  رید کمی دنیطلب تیواسه حالل -

که  ییآبرو ای شیببر یایم نجا؟یو کاله کرده اومده ا

 دور؟  زمیسالها جون کندم حفظ بشه و بر نیا

 

 بابا اونجاست؟ -
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هم هست که  ینام نیافتاد مه ادشیزنش مرد  -

  ؟ییو تنها انتیاز خ دهیپوس

 

 . امیدارم م -

 

 یو خسته گوش ختهیکه تماس را قطع کرد بهم ر نیمه

 یرفت. ماه یسر داد و سمت اتاق ماه بشیج یرا تو

 خیتخت نشسته بود و نگاهش م یصدا رو یارام و ب

 یماهور خسته بود اما، بدبختدور مانده بود.  ینقطه ا

 . دادینم دنیها امان نفس کش

 

 !؟ یماه -
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 دوسش دارم!  کنم،یمن هر جور حساب م -

 

 گریماند. د یماه یچشمها یماهور رو یشوکه  نگاه

 جلو رفت:  یکشش نداشت. بدخلق و عصب

 

ارومم خوبم،  یمن تا وقت دونهیدور منه م یهر کس -

 کنم...  یقاط

 

. شهیم یچ نمیکن بب یاصال قاط ؟ینک یچرا قاط -

بلدن اصال؟ من بدون  گهیکار د یمهدو یمگه مردا

که اومده  خواستهیزنشو نم دیال تونم،یسهراب نم

 سراغم هان؟ بره طالقش بده، بره بچشو بندازه، بره...
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مات و  یصورتش خورد چشمها یماهور که تو یلیس

 چه دیفهمی. خودش هم نمپر اشکش همان طور ماند

گفت و بلند  یو خسته اه کالفه ا ی. ماهور عاصگفتیم

 شد: 

 

 هیجا بزار واسه برگشتن،  هیبابا بس کن، رحم کن،  -

 ارویپشت هم چرند نگو،  یپل بزار واسه دور زدن، ه

طرف  ه؟یچ فهمهیعشق م فهمهینم یتعهد و وفادار

اومده که سرش گرم شه، خوش بگذرونه، تو از عشق 

 یکوبونیاخالق من و بابارو م ؟یگیاز عالقه م ؟یگیم

 کجا بد بودم برات؟  ه؟توسرم؟ واسه تو بد بودم مگ

 

که  یکه آبروت لکه داره نشه... هست یهست -

 که....  یابروتون نکنه... هست یخواهرت ب
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تلخ و پر از تاسف ماهور قلبش را سوزاند. ماهور  لبخند

 داد زد:  هیبرود که با گر رونیخواست ب

 

من االن  گم،یم یچ فهممینم شمیم یعصب یمن وقت -

 و کتک ندارم. دادیبه داد و ب ازین

 

 :دیهوار کش یتوجه راهش را رفت و ماه یب ماهور

 

 ماهور!؟  -

 

و  دینفس کش قیرا بست، عم شیچشمها ستاد،یا

 باالخره برگشت. 

 

دست  ،یبود. تباه، رو به نابود ستادهیحاال ا یماه

 : یشسته از زندگ
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. کدوم زننیحرف دلشون و م تیعصبان یوادما ت -

وسط عالقه و  نیتو؟ ا یگیم یابرو؟ کدوم ناموس؟ چ

 من؟  ی دهیخواهر احمق تازه از رس شنیم ینسبتا چ

 

 سهراب و نداشت!  شهینم -

 

  شد؟یم وایبدون ش -

 

 گفت:  ختهیو ماهور بهم ر ختیر یماه یاشکها

 

اول چند روز  یترک کن یموادم بخوا شه،یتموم م -

 ،یبهونه دار ،یریگیبدن درد م ،یشیو زنده م یریمیم

عالقه  هی ،یکنیکم کم عادت م شه،یم اهیس یزندگ

 اونم...  ،یبوده که نصفش توهم بوده ماه
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 فقط عالقه نبود! -
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پر از  جیگمن من کنان و  یشوکه پلک زد و ماه ماهور

 تلخ لب زد:  یدلهره  کی

 

 فقط نگفتم!  -

 

 زیم یدستش را لبه  درون ماهور سقوط کرد یزیچ

 نخورد.  نیگرفت تا زم
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 !؟ یو نگفت یچ -

 

عروسک رفتار کنه و  هیحق نداشت باهام مثل  -

 بگه و...  یرنگ یپوچ بده و دروغا یقوال

 

 ماهور باال رفت: یصدا

 

 بهت دست زده؟  -

 

 یحوال ییافتاد و جا نییبا خجالت و هراس پا یاهم سر

 شد: یقلب ماهور خال

 

 بهیمرد غر هی یخونه  یرفتی!؟ تو میگیبعد االن م -

 دوستت داره؟  یکردیم الیکه فقط خ
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 داد نزن ماهور!  -

 

 یبار اومد یچرا نزنم؟ کو عقل و منطقت؟ چه جور -

 که تنها یمرد یخونه  یبر یکه به خودت اجازه داد

 یاسمش بود؟ چه جور یدونستیکه ازش م یزیچ

 یکرد کاریبهت دست بزنه؟ تو چ یاجازه بد یتونست

 ارزش؟ یو ب یقدر دم دست نی!؟ دختر ایماه

 

پوشاند و هق زد. ماهور  شیصورتش را با دستها یماه

 تخت اوار شد:  یهمان جا رو

 

 . میکن تیازش شکا دیبا -

 

 بابا...  -

 

@shahregoftegoo



  ؟یچ ؟یکشیش؟ خجالت ماز یترسیم ؟یبابا چ -

 

 پر از بغض و دلهره جواب داد:  یماه

 

بارم  کهیت ،یسرزنش کن ،ینگفتم که داد بزن -

 که...  ،گفتمیکن

 

 نگاهش کرد :  یپر از تلخ ماهور

 

 کنم و دست بزنم؟  میتعظ ستادهیکه برات ا یگفت -

 

 شد و قبل از رفتن گفت: بلند

 

 . تیشکا یکارا یدنبالت برا امیفردا م -
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 نه؟ یزارشدیازم ب -
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سوز برگشت. دلش  نهیدرد س کیپر از  ماهور

خراب  یمهربان باشد، مهربان بماند اما، گاه خواستیم

 با تلخ شدنشان:  شودیم یشدن تصورات ادمها مساو

 

 هیر کردم با فک دمت،ید وایکه سرخاک ش یروز اول -

کلک  ست،یطرفم که دروغ بلد ن لهیپ لهیش یدختر ب

 قینداره، اومده که خواهر باشه، رف یینداره، دورو

تموم  یجبران قشنگ برا هیمعجزه باشه،  هیباشه، 

 !یپدر یب یروزا
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 ان،یپا یحسرت ب کیو پر از  ختیر یماه اشک

 ملتمس لب زد: 

 

 ماهور!  -

 

 رد و پر از درد ادامه داد: کف دستش را جلو او ماهور

 

مثل کف دست،  ،یهست ینجوریکردم با من ا الیخ -

 ! یبه باورام، گند زد ی... گند زدیول

 

 نیبه داد مه دیبا رفت،یم دیو خواست برود. با برگشت

 بود: مانیکه پش یو روزبه ا دیرسیم

  

 نرو.  ینجوریتورو قران ا -

 

@shahregoftegoo



 و پر از تاسف نگاهش کرد: برگشت

 

از  گم،یو م نیمه یو کل زندگ نمیشیروز م هی -

که با تصور  ییدرداش ، از حسرتاش، از دونه دونه موها

من، از  یپدر یب دنیشد، از د دیکنار روزبه سف وایش

که فقط اسمش خانواده بود، از  یاون خانواده ا

. میکه آبرو جمع کن میزده رفت خیکه  یایمهمون

و  یزندگ هیقط ف ودنب وایش یتا بفهم گمیو م نمیشیم

بعد تو،  ،یماه کشهیادم م کشه،یآدم م کنه،ینابود نم

سهراب دوسم داره،  یگیمن م یتو چشما یزنیزل م

 اومد سمتم؟  یبره زنش و طالق بده؟ دوسم نداشت نم

 

انداخت و ماهور  نییبا خجالت و درد سر پا یماه

 تر گفت:  یعاص
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اون  یخوایم گه؟ید یوایش هیمامانت؟  یبش یخوایم -

آدم به هم  شهیمگه م گه؟یماهور د هیدختر بچه بشه 

قدر  نیعشق ا شهیجنس خودشم رحم نکنه؟ مگه م

باشه که همون اول ختم بشه به تخت خواب؟  فیکث

ذهن من  یتو ِ یبه ماه یشباهت چیتو ه شهیمگه م

  ؟ینداشته باش

 

 باال آمد:  یماه یاشک نگاه

 

تنهام ماهور،  یلیمن فقط حالم بده، من تنهام، من خ -

 یبرا یتونیبابا هم با مامانم رفت، تو هم، مگه چقدر م

من به سهراب  ترسم،یم ییمن از تنها ؟یمن وقت بزار

 دیازش متنفرم، چرا نبا یعادت کردم، من عاشقشم ول

شانس با من باشه؟  یکوفت یزندگ نیا یکجا چیه

که شناختم مامانم زن دوم بود  ارویچشمو باز کردم دن
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با خودم  یعذاب وجدان گنده داشت و من ه هیم و بابا

وفا  یو ب انتکاریخ یبابا هی شهیمگه م کردمیفکر م

 گاه، بشه عشق، بشه پدر، بشه اسطوره!؟  هیبشه تک

 

و  ختهیبهم ر یماهور با درد بسته شد و ماه یچشمها

 اتاق را قدم زد: انیگر

 

 [1۶.0۶.21 11:54] 
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چشمام  یمادرت از جلو ی دهیند ریتصو یکنیفکر م -

شکل تصورش کردم و دلم سوخت،  هیهربار  رفت؟یم

 گهیازش م یکه بابا وقت یهر بار تصور کردم ماهور

 ه؟یچه شکل شهیو چشماش پر از غم م لرزهیصداش م
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ناقص و مزخرف  یهر بار فکر کردم چرا بابا دو تا زندگ

وقت  چیو ه دهدا حیدرست ترج یزندگ هیو به 

هم مثل من تنها  وایه؟شیچ یدونیم یچرا. ول دمینفهم

 تنها.  یلیبود، خ

 

 جلو رفت: یعصب ماهور

  

 هی یتو یپاتو بزار شهینم لیکدوم دل چیه نایا -

خونه، مامانت  نیتو ا یبپوس یاگه از تنها یحت ،یزندگ

خوشبخت بود؟ بابا خوشبخت بود؟ هر وقت 

 یگناه دلخوش یزن ب هی ریستن تصوچشماشون و ب

 یشرف داره به رابطه ا ییشون و به تاراج نبرد؟ تنها

 ! رهیکه نکبت ازش باال م
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کارو  نیبفهمم چرا ا دیباهاش حرف بزنم، با دیبا -

 یو احساسم و به چ ندهیبفهمم من و آ دیکرده، با

 سپرده؟ 

 

 ماهور قلبش را سوزاند:  شخندین

 

 هیشب یگرفت ادی دیشا دونمینم ،یتو دنبال بهونه ا -

 ! یکن یزندگ وایش

 

بود، تو هم  تیحرص و عصبان یمن از رو یاون حرفا -

 ! یپشت سر مرده چرند بگ یحق ندار

 

اگه نه،  ،یاریاسم سهرابم نم ،یداشته باش رتیاگه غ -

 ! یگل یو شمارو به سالمت ماه ریمن و بخ
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زد بعد هم  رونیاز اتاق ب یماه یمقابل بهت چشمها در

 از خانه!

 

. سوار ترکاندیاش استخوان م نهیس انیبود که م غم

. بعد از مدت ها روزبه رفته شد و حرکت کرد نیماش

عادت  یوقت گفتیچه م دیبود که حرف بزند و حاال، با

 احترام بگذارد!؟  شهیکرده بود هم

 

انداخت، وارد خانه  دیشد و کل ادهیپ دیخانه که رس به

. دیبه دست د گاریچارچوب در، س یا توشد و روزبه ر

 جلو رفت: 

 

 !؟ دیکنیم کاریچ نجایشما ا -
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اون  یبهش بگو اومدم که حرف بزنم، بعدش هر چ -

 بگه! 

 

رفتشو  یجوون ؟یهمه سال چه حرف نیبعد از ا -

خونه بن بسته  نیو ا نجایشوق چشماش و؟ ا ای دیاورد

 چیبه ه هگیمامانم بن بست، مثل قلبش، د یبابا، چشما

 جا راه نداره!

 

 [1۶.0۶.21 11:5۸] 
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برود که روزبه سد راهش شد.  نیسراغ مه خواست

نه نور داشت نه حس،  شی! چشمهاشیچشمها
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را  یبود که هر کس کیو تار اهیدو باتالق س شیچشمها

 ! کردیغرق م

 

 کنم،ینم یال زندگس یلی... خمونمیوقته پش یلیخ -

کنار  میچشمام و زندگ یوقته چشماش از جلو یلیخ

بار  هینرفته، برنگشتم که قبولم کنه، برگشتم که، 

 چشمام نگاه کنه!  یتو گهید

چاقو زد، سوخت، و نگاهش به  یماهور را کس دل

 تاب روزبه ماند:  یب یچشمها

 

جون کند تا عادت کنه، بزار همه  ره،ید یلیخ ره،ید -

 بمونه، باشه!؟  یجور نیهم یچ

 

 ماهور!؟  یتو هم از من متنفر -
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 درمان:  یب بتیمص کیزد، تلخ، پر درد، پر از  لبخند

 

که از چشماش گفتم، بزار از قلبشم بگم  یاون زن -

من بدتون و نگفت،  شیوقت پ چیوقت، ه چیبراتون، ه

پشت سرتون حرف نزد، و اجازه هم نداد من بگم، گله 

 ی شهیتون بگم، هم ییوفا یکنم، از ب تیکنم، شکا

خدا گفت  ی شهیخدا گفت، احترام پدرت واجبه، هم

 من بد بزرگ نشدم! ا،ام دیتو نگو، نبود یبه پدر حت

 

روزبه گذشت و وارد خانه  یاشک یمقابل چشمها از

اتاقش  یگوشه  یسرخ و اشک یبا چشمها نیشد. مه

 یما، چاره اامروز پر بود ا یکز کرده بود. جلو رفت. برا

 هم نداشت! 

 

 بانو!؟  نیمه -

@shahregoftegoo



 

 پلک زد:  د،یقرار سمتش چرخ یب یبا چشمها نیمه

 

 رفت؟  -

 

و جشن و عزا  یو دورهم یمهمون یشما که تو -

 امروزم روش!  ،یتحملش کرد

 

 ادیساله ندارم، زنش مرد  یلیباهاش ندارم، خ یحرف -

ه، بره بر شهیهم یبار برا نیمن افتاد؟ بگو بره ماهور، ا

 بچسب به دخترش، من و تو رو هم بزاره واسه هم! 

 

. دادیبسته شدن در خانه نشان از رفتن روزبه م یصدا

و ماهور خسته و درمانده  دیکش ینفس راحت نیمه

 را بست.  شیچشمها
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  ؟یشونیقدر پر نیچرا ا -

 

 وقت نبوده.  چیه ست،ین یبابا حواسش به ماه -

 

 ت: گف هیتلخ و پر از کنا نیمه

 

واسه خواهر  یتو گذاشت یبلعکس تو، تو که زندگ -

مگه براش؟ مادرش  یستیبس ن دت،یتازه از راه رس

  ره؟یشوهرمو گرفت اون قرار پسرمو بگ

 

 یخسته و پر از بهت ماهور بازشد و رو یچشمها

 نشست:  نیتاب مه یب یچشمها

 

 ؟یخوابیم کمی شتم،یر خیب شهیمن هم -
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 نیکه راحتت کنه از ا ستیخواب مثل مرگ ن -

 یهر چ م،یخوب بود یبسه ماهور، هر چ ،یزندگ

 یو بد میکرد یخوب یهر چ ،یبه نفهم میخودمون و زد

 بسه. میدید

 

 [17.0۶.21 13:4۶] 
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خودشو  کنهیتنهاس مامان، داره نابود م یماه -

 اهرمه! اون خو ،یسخته قبولش ول شو،یزندگ

 

 ت،یخواهرت بابا داره، تو هم بچسب به کار و زندگ -

 . خورنیکجا به درد ما نخوردن و نم چیاونا ه
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 داره دورت بگردم!؟  یوسط گناه نیا یمگه ماه -

 

 و ارام تر گفت:  ختیبدحال ر نیمه یاشکها

 

 . رهیتورو ازم بگ خوادیکه م نهیگناهش ا -

 

 اشه؟ من حواسم بهت هست، ب ره،یگینم -

 

کجا حواست هست  ،یزنگم نزد ،یومدیامروز و کال ن -

 ماهور؟ 

 

و سرش را  دیتخت دراز کش یرو یپر از خستگ ماهور

 گذاشت:  نیمه یپاها یرو

 

 . دمی، قول م شهیشلوغ بودم، تکرار نم کمیمن  -
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 سابق نبود.  یروزبه روزبه  -

 

پر  نیلبخند تلخ فقط نگاهش کرد و مه کیبا  ماهور

 ادامه داد:  درد

 

الغرشده بود، رنگ و رو نداشت، اون ابهت  -

بود، تو  ادشدهیموهاش ز یدینداشت، سف میشگیهم

 !؟ یدیهم فهم

 

 : بنددیخسته چشم م ماهور

 

 . دمیفهم -

 

  واس؟یهمش بخاطر مرگ ش -
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 ینوازش موها یو دستش برا دیپردرد ماهور را شن آخ

 ماهور باالآمد.  یمشک

 

 شهیو حسرت ر یمونیپش ه،یمونیهمش بخاطر پش -

 مامان.  سوزونهیآدمو م ی

 

گرم شد و به خواب  شیپلک ها دینکش هیبه چند ثان و

 رفت.

 

 [17.0۶.21 13:49] 
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 *** 

 پر غصه!  ،یطوالن ق،یعم کردم،یم نگاهش
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را پشت سر گذاشته  یادیسخت ز یمرد روزها نیا

با من، با منِ احمق تکرار شده بود. حق  خی. تاربود

 نیا یحق داشت، و کاش من قلبم را برا یلیداشت، خ

که فقط بلد بود خوب حرف  یانینه ک گذاشتمیمرد م

 بزند! 

 

سخت قصه  یادامه دادن ندارد، انگار که به روزها توان

 یاش برا یزندگ ِیگل یکه ماه یبود. به زمان دهیرس

 سر خورد و بدون نفس خفه شد!  شیاز دستها شهیهم

 

  ارم؟یآب ب -

 

 . شمیممنون م -
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. دلم گرفته بود، رومیو سمت آشپزخانه م شومیم بلند

 دلم گرفته بود.  زیمطلقا از همه چ

همان کاناپه  یرو نمیبیو م گردمیآب برم وانیل با

نشان از خواب  شیمنظم نفس ها یصدا ده،یخواب

و سمت  گذارمیم زیم یآب را رو وانی. لدادیبودنش م

و به سالن  کشمیم رونی. پتو را از کمد برومیاتاق م

 یتنش م یو پتو را آرام رو شومی. خم مگردمیبرم

شود. خوب نگاهم یدستش م ریاندازم که مچ دستم اس

 یفرو م شیچشمها یولوله  انیو دل من م کندیم

 ! زدیر

 

 . نیبش -
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 یمکنارش  نیزم یو همان جا رو زندیپلک م جیگ

عرق بود. و  سیاش خ یشانی. خوب نبود، تمام پنمینش

 . دمیترس یم شیمن از چشمها

 

  ؟یستیمن ن یو قانون یتو مگه زن شرع -

 

  شدم؟ینم شیحرفها یمتوجه  چرا

 

 هستم.  -

 

 ما؟  میپس چرا مثل خواهر برادر -

 

که مثل دو  شیچشمها یو فقط زل زدم تو ختمیر فرو

 ایازار من  یبهانه بود برابود. دنبال  یخال یحفره 

  زد؟یرا دور بر شیکه فکرها یکار
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 کنم؟  کاریچ -

 

 تر کرد: قیرا عم شخندشیو لرزشش ن د،یلرز میصدا

 

  ؟یستینگو که بلد ن -

 

. وقت یستیا یو همان طور محکم م یشکنیم یگاه

 نبود.  دنیو بار هیخوردن و گال نیزم

 

 من...  یول -

 

 یخال یرابطه  کیاز پس  گفتن نبود. من یبرا یحرف

 آمدم!  یبر نم نهیاز عشق و پر از ک
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 من که داشتم!  ؟یدوستم ندار ؟یتو چ -

 

تمام قلبت را  یگذشته بود گاه یکه برا یافعال داشت؟

 ! کردیپر از حسرت از دست دادن م

 

 شو ندارم!  یآمادگ -

 

 : یماهور مهدو تیبه زخم زبان ها لعنت

 

 !؟ یکنیم دایپ یامادگ ارمیالکل ب -

 

 چکس،یمطلقا ه چکس،یات ه یزندگ یکجا چیه کاش

 یباخبر نشود. آدمها تمامشان نمک رو تیاز زخم ها

 زخم هستند!
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اتفاق بود که من بابتش بارها توبه کردم،  هیاون فقط  -

  ؟یبخشیتو نم د،یخدا بخش

 

بلد بودم بابا االن فقط روزبه خان  دنین اگه بخشم -

 نبود! 

 

به ماهور  ؟یدانی. مزندیو پتو را کنار م شودیم بلند

رابطه  کیآمد  ینم تیو شخص ژیبا آن پرست ،یمهدو

از عشق و مر از اجبار بخواهد اما، مچ دستم را  یخال ی

 . دیگرفت و کش
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را و هراس بند بند وجودم  شوم،یم دهیکش همراهش

 یتاوان تلخ دیچرا با برد؟یلرزاند. داشت مرا کجا م یم

  دادم؟یگذشته اش را من م یها

 

. نمیتخت بنش یمجبورم کرد رو میدیاتاق که رس به

و تالش کنم بغض سرسختم نشکند.  کنمینگاهش م

که  یهم حق داشت که از زن دیماهور هم مرد بود، شا

از  نستتواینم دیحالل و محرم بود نگذرد. شا شیبرا

را ، آن روز را، آن حال  انیبگذرد. من اما، ک زشیغرا

 ! ُمردمرا بارها مرور کردم و  میوخ

 

پدر  یب انیالاقل از اون ک یزندگ نیاز ا ییجا هی -

 عقب نباشم هان؟ 

 

@shahregoftegoo



 شودیم میدندان ها ریاندازم. لبم که اس یم ریرا ز سرم

. زدیریروانم را بهم م یکیهمه نزد نیو ا د،یآ یجلو م

. لبم که دهدیاورد و چانه ام را فشار م یدست جلو م

 : زندیلب م شودیازاد م

 

 کارو.  نیمن با اونا کار دارم، نکن ا -

 

 : کنمینگاهش م یاشک یآورم و با چشمها یباال م سر

 

 ماهور؟  -

 

 : سوزدیم میالتماس صدا یبرا دلم

 

 بگو؟  -
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 شناختمش؟  یامشب نم چرا

 

 . تونمیمن نم -

 

کنم؟برم سراغ  کاریچ ،یحقم ،یزنم تونم،یم یول من -

  ؟یابونیخ یدخترا

 

حق با مرد مقابلم  یزندگ نیا ی. همه جاکنمیم سکوت

. و او مات کشمیتخت دراز م یشده رو میبود. تسل

ام  یزندگ یکجا چی. من هماندیصورت پر از دردم م

 قدر مظلوم و ساکت نبودم.  نیا

 

 یو دل من، نه تو دکنیرا باز م راهنشیپ یها دکمه

و تا مرز انفجار  شدیمدام سرد و گرم م خ،یآتش بود نه 
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داغ  یزده و با چا خیکه  یوانی. مثل لرفتیم شیپ

 ! خوردیو تق! ترک م یکنیپرش م

 

اندازد.  یام م نهیس یتنش را رو راهنیو پ دیا یم جلو

 . زندیبرق را م دیو کل شودی. خم مبندمیچشم م

 

 بود!  دنیا راه زجر نکششدن تنه میتسل یگاه

و  بردیگردنم م یصورتش را تو ند،ینش یتخت م ی لبه

 .کشدیبو م قیعم
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 دوستش ندارم!  ا؟یخدا
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 شیبوسد. دلم از جا یو م کندیرا نوازش م میموها

 ! شودیکنده م

 

 دوستش ندارم!  ا؟یخدا

 

 کنمیماند. جان م یم میلبها ی رهیاورد و خ یاال مب سر

 : زدیاشکم نر

 

 شروع کرد!؟  یطور نیاونم هم -

 

 استراحت ندارد؟!  مکتیات ن یچرا زندگ ا؟یخدا

 

 ! یب یماهور؟ جون ب -
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اما  شدمیآورد. من آب م یم میلبها کیرا نزد شیلبها

 تمام نه! 

 

. نفس ددارینگه م یچتد سانت یرا با فاصله  شیلبها

 . زنمینفس م

 

 . کشدیو عقب م دیگویم یکالفه ا نچ

 

 ! تونمینم شه،ینم -

 

 زند،یقدم م زند،یرا چنگ م شیموها شود،یم بلند

 ناالن و درمانده:  ،یعاص خته،یکالفه، بهم ر

 

 با من؟  یکرد کاریچ -
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. دهمیام را به تاج تخت م هیو تک کشمیرا باال م خودم

 یو خجالت زده مرد کنمیمشکمم جمع  یرا تو میپاها

 بود!  ؟یفهمیکه فقط عاشقم بود! م کنمیرا نگاه م

 

بهت دست  تونمینم یحت گهیکه د یکرد کاریچ -

 بزنم؟ 

 

خودم را سوزاندم اما،  یایفقط دن کردمیفکر م من

را هم خاکستر  گرید یایچند دن ایدن کی یانگار گاه

 . کندیم

 

 رونیخم بپدر از م یب انیکه اون ک یکرد کاریچ -

باهام که به زنم، محرمم، حقم،  یکرد کاریچ ره؟ینم

 کاریدست بزنم؟ ببوسمش، لمسش کنم؟چ تونمینم
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ببندم و  تیعالقگ یب یچشمم و رو تونمیکه نم یکرد

 مو بکنم؟  فیو ک خوادیبگم به درک که من و نم

 

. چرا تمام زدیریاندازم و اشکم م یم نییرا پا سرم

صبح  یشب لعنت نیچرا ا ؟شدمیچرا تمام نم شد؟ینم

 !؟ شدینم

 

من  ایاست  سیخ زند،یبرق م شیچشمها د،یآ یم جلو

 ! دانمینم نمیبیاشتباه م

 

 ی رهیاتاق ترسناک شده. خ یکیتار یتو شیچشمها

 : دیگویم یام، پر از حرص و دلخور یباران یچشمها

 

از  یوقت، روزا چیه بخشمت،یوقت نم چیمن ه -

عاشقونمو، تموم  یاغوشا دست رفته مو، بوسه ها و
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کدوم و بهت  چیو، ه یکه جون نگرفته کشت ییاهایرو

بهم  یچیو ه یازم گرفت نارویا یبخشم، تو همه  ینم

 ! کایخانوم مل یمن و از عشق زده کرد یتو حت ،ینداد

 

 سوخت، بد هم سوخت!  قلبم

 

زن و شوهر، که  هیوقت فراموش نکن،  چیامشب وه -

 مردیبودن، که دل مرد قصه م هیهمسا یاز قضا روزگار

 ریشب، ز هی یول اس،ی یکوچه  یواسه دختر موچتر

نتونستن همو  یمشترکشون، حت یسقف خونه 

 ببوسن! 

 

 ! دیبار یقلبم، باران م یام ، تو نهیس یتو
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 یهمان سقف خانه  ریهمان تخت، ز یهمانجا، رو مرا

بهم خوردن  یمشترکمان، گذاشت و رفت، و صدا ریغ

 !دیصورتم کوب یرا تو ییتنها یلعنتآن در 
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و پر از  یمعن یب یادیصبح ز کیشده بود،  صبح

 دلهره! 

 

آن شهر،  یبروم، من انجا، تو خواستیدلم نم من

 نداشتم!  یخانواده ا

 

  لو بروم! یب یب یممکن بود جلو رفتمیم اگر
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سردرد  کیبا  خوردیهمراهم که زنگ م تلفن

توالت  زیم یرا از رو یو گوش شومیوحشتناک بلند م

 یشرمنده  شبی. ماهور بود، و من چقدر ددارمیبرم

 و حال و روزش شدم!  یمردانگ

 

فرق  شناختمیکه م ییمرد با تمام مردها نیا چرا

آن حال و روز و  الیخ یب کردمیفکر م شبیداشت؟ د

 اما...  رودیو م کندیتماس من کارش را تمام مبغض و ال

 

 سالم!  -

 

 هنوز هم قشنگ بود:  یبا وجود خش و خستگ شیصدا

 

 ! یب یدنبال ب میبر نییپا ایب -
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بهتر  خواست،یرا، خانه اش را، آغوشش را، م یب یب دلم

که منتظر  یفالکت بار بود اما، با خانه ا ییتنها نیاز ا

  کردم؟یمن نبود چه م

 

 . امیاالن م -

 

حوصله اماده  یزود و ب یلیو خ کنمیرا قطع م تماس

و نگاهم  زنمیم یرژ لب صورت کی نهیی. مقابل آشومیم

 یکه روزگار ییها یماند. چتر یم میها یچتر خیم

 از همان ها شروع شد!  یماهور مهدو یعاشق

 

 یگوش دارم،یام را برم یو ساک دست کنمیم مرتبشان

خانه را  دیاندازم و کل یوله ام مک یرا تو نمیو دورب

مشغول قدم زدن و  نمیب یم رومیکه م رونی. بدارمیبرم

 صحبت کردن با تلفن است: 

@shahregoftegoo



 

 حتیبند نص هیتو؟ دِ  یرضا چرا مثل بابابزرگا شد -

نه  برمش،یتو حلق من، حواسم هست، آره م یکنیم

مگه؟  هیسوال ستیبابا جان نه، باشه، خب زهرمار ب

 ردا پس فردا! تا ف گردمیبرم

 

خبر  انیبود که از جر یتنها رضا نام نجا،یا کنمیم فکر

همراه خودش  گفتینگرانم بود! مرا م یداشت و کم

 : زنمیو آرام لب م رومیجلو م برد؟یم

 

 من آمادم.  -

 

 : ردیگیدهانش م یرا جلو یگوش دنمیو با د گرددیبرم

 

 ! یاعلیچشم،  یو قرار ِبگ یگیم یحله، هر چ -
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 یصورتم ثابت م یو نگاهش رو کندیرا قطع م ستما

 خسته و درمانده بود.  شیماند. چقدر چشمها

 

 سوارشو. -
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و در را که  نمینش یعقب م یصندل یب یاحترام ب به

 یروز ادی. نمیبیم نهییاش را از آ رهینگاه خ بندمیم

 نیبرد و نگاهش را هم یعکاس یفتم که مرا براا یم

وقت امروز را تصور هم  چیو ه دمید نهییطور از ا

 نکردم! 
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 که؟  یدونیم ز،یت یلیخ یب یب -

 

نداشت و من بابت  یهم مهربان شیصدا گرید یحت

 . دمیکشیهنوز هم خجالت م شبید

 

 ! میزوج عاشق بخور هیکن به  یسع -

 

. کندیرا با سرعت از جا م نیو ماش دیگویرا م نیهم

 بود!  یمعن یخنده دار و ب یبه طرز مسخره ا زیهمه چ

 

 دکتر؟ خوبن؟  یبابارو برد -

 

 یگوش خوردیبا سوالم تلفن همراهش زنگ م همزمان

 : دهدیو جواب م داردیرا برم
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نه  کم،یمن نزد رونیب اریو ب یب یجونم مامان؟ آره ب -

 رمیهمون شمال بگ از دیگوش بده به من، پرستار و با

 چشم، اومدم.  گردم،یبراش، نه، م

 

 یداشبورد م یرا رو یو گوش کندیرا قطع م تماس

کلمه خسته بود. و  یواقع یاندازد. خسته بود، به معنا

نکنم. به  دیاش را تشد یتا خستگ کنمیمن سکوت م

 یرو یب یب نمیب یم میرسیخانم که م نیمه یخانه 

خانم  نیش نشسته و مها یدوست نداشتن لچریهمان و

 ادهی. هر دو پستادهیدستش ا یکنارش با ساک تو

 یخانم صورتم را م نی. مهمیکنیو سالم م میشویم

مشت عذاب وجدان قلبم را مچاله تر  کیبوسد و من 

 کندیو ماهور کمک م بوسمیرا م یب ی. صورت بکندیم

اش را هم  یو ساک دست لچری. وندیبنش یصندل یرو
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 یخانم خداحافظ نیو با مه دهدیصندوق عقب جا م

 یب یب کندی. ماهور که حرکت ممیشیو سوار م میکنیم

 : گرددیبا همان نگاه مهربانش سمت ماهور برم

 

 چشم قشنگ. یکه برد یخوب دختر منو برد -

  

 داشت!  یمعمول ریغ یدردها ،یمعمول یحرفها یبعض

 

 مگه مال من نشد؟  -

 

با خنده به  یب یلرزد، و ب یام م نهیس یتو یزیچ

 : گرددیو سمتم برم زندیماهور م یبازو

 

 مادر؟  دیکنیعقد م یک -
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و لبش را  بنددیچشمش را م کیبا درد و حرص  ماهور

من همانجا متولد  یتصنع یادیز یو خنده  ردیگیگاز م

 . ردیم ینشده م

 

 ماه.  یب یب میعقد کرد -

 

  د؟یاالن محرم یعنی -

 

ماهرخت  یبه حافظه  به خاطر من هم شده ا؟یخدا

 را ندارم!  چکسیرحم کن، من جز او ه

 

شما پول  م،یگرفت یعروس م،یزن و شوهر ،یب یبله ب -

  ادتونه؟یسرمون،  دیختیو نقل ر

 

 بود:  دیناام شیچشمها چقدر
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 مادر. ادیم ادمیداره  -
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 ا،یمشت خاطره، رو کی میدیکه رس یب یب یخانه  به

شد و من با تمام توانم  دهیصورتم کوب یارزو، تو

که فکر  نم،یهم فشار دادم که نب یرا رو میچشمها

مودت،  کایمن، مل دیاین ادمینکنم، که حس نکنم، که 

اغوش مهربان  یسقف، تو نیهم ریخانه، ز نیهم یتو

و  دمیکه نچ ییاهایور وماهم، چه ارزوها  یب یب نیهم

 پرپرشد!  یا کدفعهیتمامشان 

@shahregoftegoo



 

تختش در حال استراحت بود و ماهور  یآرام رو یب یب

 کردمیدوش گرفتن به اتاق رفت و من، من فکر م یبرا

مرا  گریکه د یچقدر دلتنگم ، دلتنگِ بابا صادق

 ! خواهدینم

 

گاهشان بعد از خدا پدر و  هیو تک دیتمام ام آدمها

گاه  هیتک یو ب دیو من، من چقدر نااممادرشان بود 

 بودم! 

 

آشپزخانه مشعول  یو تو کنمیرا عوض م میها لباس

صحبت  ی. صداشومیناهار م یدرست کردن غذا برا

اما، انگار نبودم، انگار  شنومیرا م یب یکردن ماهور و ب

بودم چه  دهیجهان تعلق نداشتم، انگار تازه فهم نیبه ا

 به سرم آمده! 
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 ییو سمت ظرفشو کنمیرا بلند م یماکاران ی قابلمه

که شکست خورده و نابود  یروز دیآ یم ادمیو  برم،یم

 . دندیرس یب یو ماهور و ب نجایبرگشتم هم

 

 میگویم یاخ پردرد سوزاندیقابلمه که دستم را م بخار

 : ردیگیاز پشت سر ظرف قابلمه را از دستم م یو کس

 

  ؟یکنیم کاریچ -

 

وقت بود  یلیکه خ یمرد یازوهاب انیبودم، م حبس

 معنا کرده بود!  میرا برا یمردانگ

 

 دستم سوخت.  -
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سبد  یها را تو یو ماهور ماکاران رومیعقب م سخت

و سمتم  گذاردیگاز م ی. قابلمه را روکندیم یخال

 : گرددیبرم

 

 !؟ نمیبب -

 

 جیگ ش،یصدا جیگ ش،یچشمها جیبودم،گ جیگ

 یترام و امانت داراح یبو شتریکه ب ییها یمهربان

 تا عشق!  دادیم

 

 : کنمیو مجدد نگاهش م برمیدهانم م یرا تو انگشتم

 

 . ستین یزیچ -
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 یاگر ب یماهور مهدو کنمیو من فکر م دیآ یم جلو

آدم  دیکند با یعاشق تیو عصبان یو دلخور نهیک

 باشد! یا یجذاب و دوست داشتن

 

 سشیخ یو موها چدیپیام م ینیب یشامپو تو یبو

 . کندیتوجه ام را جلب م

 

 ی رهیخ رد،یگیاورد و دستم را م یجلو م دست

 : کندیو ارام زمزمه م ماندیانگشتم م

 

  ست؟یحالت خوب ن -

 

و بلندش مانده، و  یمشک یمژه ها یلرزانم رو نگاه

 یلیخ یاگر تو مرا ببخش میبگو خواستیچقدر دلم م

 ! شومیبهتر م
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 !خوادیدلم بابامو م -
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که  یالتماس و حسرت، با غم ایدن ایبغض گفتم، با دن با

 سلول به سلول تنم را.  زدیزخم م

 یسوخته ام هنوز تو یاورد، انگشت اشاره  یباال م سر

 دستش بود: 

 

 ! نشیبرو بب -
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که  ییآدمها دنیمرد بودم د نیا یمن اگر جا دیشا

و تاابد  شهیهم یناجوانمردانه قضاوتم کردند را برا

جنس ماهور فرق داشت،  ،یدانیاما، م کردمیممنوع م

 یاز هر عقده و امر و نه یعقده بود، خال یمرد ب نیا

 ! یکردن

 

 : کردیاندازم، کاش دستم را رها م یم نییرا پا سرم

 

 ! خوادیاون من و نم -

 

گفته، برو، غذا هم  یزیچ هیبوده  یاون موقع عصبان -

 ببر براش، حتما دلش واسه دستپختتم تنگ شده! 

 

 دست مردانه اش:  یرو زدیریو درست م چکدیم اشکم
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  کا؟یمل -

 

عذاب وجدان  کیبا درد، با غم، با  کنم،یم نگاهش

 رحم:  یادمکش ِ ب

 

چرا  ؟یگینم راهیچرا بد و ب ؟یزنیچرا سرم داد نم -

چرا محرومم  ؟یکنینم گوشم؟ چرا حبسم ریز یزنینم

با من  زتوگرفت؟یخانوادم که همه چ دنیاز د یکنینم

آب  شتریب رم،یمیم شتریمهربون نباش ماهور، من ب

 ! خورهیحالم از خودم بهم م شتریب شم،یم

 

 تلخ:  یلیلبخند خ کی زند،یم لبخند

 

 مهربون؟  یگیم ستادهیکه جلوت ا یتو به ماهور -
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 کند،یرا باز م خچالیو درب  کندیرا رها م دستم

 یاز آن را رو یاورد و کم یم رونیعسل را ب ی شهیش

 : زندیانگشتم م

 

 غذارو.  کنمیمن حاضر م ،یب یب شیبرو پ -

 

 متاسفم!  یبابت همه چ -

 

اما، وسط راه،  دیا یم میها یسمت چتر دستش

 : گرددیو خسته برم شانیپر

 

 !گردونهیرفته رو برنم یتاسفم روزا -

 

گرفته بود،  شیمشت ها انیم ینگار کسرا ا دلم

و مشغول اماده  رودیخواستم حرف بزنم اما، عقب م
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 دنمیماه با د یب یو ب رومیم رونی.  بشودیکردن غذا م

 :زندیلبخند م

 

 خونتون مادر؟  یچرا نرفت -

 

 . یب یب رمیم -

 

 انیدرست کن بگو شام و ب یزیچ هی نجایشب و هم -

 .میدور هم باش نجایهم
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بود و داشتم  میدستها یتو یکوچک ماکاران ی قابلمه

آن بزرگ  یکه تو ییام، خانه ا یپدر یخانه  رفتمیم

 نکردم!  یشدم اما، زندگ

 

داشت، نگاهش  ینگاهش نگران کرد،ینگاهم م ماهور

ما  یب یب ی هرینگاه خ انیداشت، و من م یدلواپس

 گفتن نداشتم!  یبرا یحرف

 : رودیم یب یسمت ب ماهور

 

 ماه.  یب یب میگردیما زود برم -

 

 . دیبه سالمت مادر، سالم منم برسون دیبر -

 

استرس  کیو من با  میزنیم رونیدو از خانه ب هر

 : گردمیکشنده سمت ماهور برم
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 ! ترسمیم -

 

 : کشدیو سمت کوچه م ردیگیرا م میبازو

 

 ،یشجاعت خرج کرد یدیترسیم دیاون روز که با -

 ! یموچتر خورهیاالن ترس به دردت نم

 

و زخم زبان آماده  هیهمه کنا نیبپرسم ا خواستیم دلم

  کند؟یرا از کجا خرج من م

 

 یو کس شودیقلبم مچاله م میرسیکوچه مان که م به

 ! بردیام سر م نهیس انیانگاربغض را م

 

 برو.  نجام،یمن هم -
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رحمت عروس و دامادها  یب یادیز یایدن یکجا ا؟یخدا

 یدستم م رفتن؟یشان م یپدر یخانه  یطور نیا

اعدام  ی هیانگار داشتند مرا سمت چهارپا د،یلرز

 . بردندیم

 

به  هیو تک بیماهور دست در ج رسمیخانه که م یجلو

بار هزارم از خودم  یو من، برا کندینگاهم م وارید

 مرد چه کردم!؟  نیابا روزگار  پرسم،یم

 

کوچه  جیماهور از پ نمیبیو م رودیسمت زنگ م دستم

 یگفتن ماهان تو هیک ینشود. صدا دهیتا د گذردیم

 غمایو هراس بند بند وجودم را به  چد،یپیگوشم م

، ترس، دلهره، مقابل  یپناه یحجم از ب نی. ابردیم

 بود!؟  یعیخودت، طب یخانه 
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 یب شهیهم یمردمک هانگاهش،  کندیرا که باز م در

. در را که باز شودیخشک م میچشمها یحسش، رو

خودم از اتاقم گوش  یو التماس ها غیج یصدا کندیم

که بعدش دامن  ییها هی. همان گرکندیخودم را کر م

 ماهور را گرفت. 

 

 سالم.  -

 

 . دادیگند وحشت م یهم بو سالمم

 

  ؟یجا گذاشت یزیچ -

 

@shahregoftegoo



عبا و  یاتاقم، برا یبرامان،  یخانه  اطیح یبرا دلم

 چیکه ه ییخودش و دستها یجانماز بابا صادق، برا

 نشد، لک زده بود!  تگرمیوقت حما

 

 بابا خونس؟  -

 

 تا مغز استخوانم را سوزاند:  شخندشین

 

رو هم و تا ته  زهیریم هیکه با پسر همسا یبابا؟ دختر -

 مگه؟ شهیبابا سرش م ره،یرابطه رو م هی
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 به تو ماهان، لعنت:  لعنت

 

 برو عقب!  نمش،یبب خوامیم -

 

که  یراه نیتو دختر،  از هم یدار ییعجب رو -

کوچه  نیا یکه ردپاتم تو یگردیبرم یجور هی یاومد

 برمیو کشون کشون م رمیگیم ساتوینمونه، وگرنه گ

 ! رتتیغ یشوهر باون  یجلو ندازتمیم

 

با  زنم،یدر م یدر را ببندد که کف دستم را رو خواهدیم

نگاهم  یعصب یدرهم و نفس نفس زدن ها یاخمها

 : کندیم

 

 ماهان!  ادیبگو بابا صادق ب -
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 : کشمیداخل خانه سرک م یکم یمعطل یب و

 

 بابا؟ باباصادق؟  -

 

 : رودیمالحظه باال م یب شیصدا

 

 ! ستین -

 

 : زندیقابلمه م ریو او ز پردیاز ترس باال م میها شانه

 

 ! یهر -

 

 شیو داغ زدیریام م نهیس یها تو یماکاران تمام

 نیافتادن قابلمه کف زم یصدا سوزاند،یپوستم را م
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. اطرافم را با درد و بغض نگاه شکندیسکوت کوچه را م

 ! ستین یو کس کنمیم

 

 نییاام پ نهیها را از س یبا دست ماکاران کنمیم تالش

انگار چاقو را تا  یعقب تر، و کس روم،یعقب م زم،یبر

 خوردیم واری. کمرم که به دبردیقلبم م یدسته تو

 یچرب م یبا لباس و دستها نیزم یهمان جا رو

 ماند.  یام م یپدر یخانه  ی رهیو نگاهم خ نمینش

 

 یارینفس  نیاگر باز هم ا نم،یرا بب انیاگر ک یروزگار

هر ناسزا و  یو جا شیچشمها یوت زنمیام کند، زل م

 : میگویم یادیداد و فر

 

قاتل شرف دارن  ینامرد؟ ادما یدونیپسر؟ م یدونیم -

نفس و  هیساعته،  هیروزه،  هیشبه،  هیکه  ییبه تو، اونا
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 کنن،یقاتال زجرکش نم رن،یکه م رنیو م ارنیبند م

 یقاتال تو ،یریصدبار بم یهر ساعت کننینم یقاتال کار

 د،یزنیم ،یتو و امثال تو ول کنن،یتمومت ملحظه  هی

 هیوسط  دیکنی، زخم خورده ادم و ول میول دیکشینم

امکان  یتو اگه قاتل بود ان،یک یدونیجنگل مخوف، م

 بود!  شتریب دنتیبخش

 

 میو تا گلو خوردیسر م میگونه ها یرو میاشکها

 : شنومیپر از ترس و بهت را م ییو صدا رسد،یم

 

 !؟ کایمل -

 

 گردد،یبرم میروزها نیا یشاک یِسمت تنها ناج نمگرد

 : ندینش یم شیپاها یمقابلم رو
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 تو؟  یشدیچ -

 

و او نگاهش پر  لرزدیام م یپناه یام با تمام ب چانه

که االن آن قدر  ییها یاز ترحم و مهربان شودیم

 ! خواهدشانیبدبختم که دلم م

 در رفت و امد است:  میلباس و دستها یرو نگاهش

 

 کار و کرد باهات؟ نیا یک -
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 یتکاند و جور یم میرا از لباس ها یماکاران داشت

 یکره  یادم رو نیتر چارهیکه انگار با ب کردینگاهم م

 طرف است. نیزم
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که کتک خورده  ییمثل دختر بچه ها کردم،یم نگاهش

را  یچکسیکه ه یمثل بدبخت برد،یناه مو به پدرش پ

راحتر نفس  یبرا دشیکه تنها ام یندارد، مثل ادم

 ادم مقابلش باشد.  دنیکش

 

که خودم شوکه  ادیبود، آن قدر ز ادیمن ز ییتنها عمق

 شده بودم. 

 

 کارِ ماهانِ؟  -

 

نگاهش مهربان  دهم،یرا به عالمت مثبت تکان م سرم

هستم،  تیها ییاتنه یمن پا گفتیبود، نگاهش م

 نترس!  گفتینگاهش م

 : ردیگیرا م میبازو
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 بلندشو.  -

 

دست قدرتمندش  یهنوز تو میو بازو ستمیا یم سخت

 است: 

 

 تنت سوخت؟  -

 

که  دیگو یدهم و نگاهش به من م یسر تکان م تنها

 یتوان به کس یپوچ، م یادیز یایدن نیا یهنوز تو

 کرد. هیتک

 

 رونیرا ب نشیماش چیو سوئ بردیم بشیج یتو دست

 : کشدیم
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 . امیتا ب نیبرو تو ماش -

 

 سابقه:  یوحشتناک و ب یدرماندگ کیبودم،  درمانده

 

  ؟یریکجا م -

 

 یا هیهنوز ته ما کنمیحرص دارد و من فکر م شیصدا

 :دیتوان شن یاز احساسات به تاراج رفته اش را م

 

 مریباز قلدر شده واسه تو، م یبه چه حق نمیبب رمیم -

 ... ایتو زور داره  یفقط جلو نمیبب

 

 ماهور؟ توروخدا...  -
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 کند،یماند و مکث م یم سمیخ یچشمها خیم نگاهش

 یتو یگریپس از د یکیو بغض ها  لرزدیچانه ام م

 .شوندیمتولد م میگلو

 

 کنن.  نیبهت توه خوامینم گهیمن د -

 

اشنا، پناهگاه،  دمیرا د یکه مرد دیبگو یزیچ خواست

نان سنگک  کیبود و  شیشانه ها یرو شیباامن، ع

و من،  کندینگاهم را دنبال م ریدستش، ماهور مس یتو

که بعد از سالها به پدرش  یگمشده ا یمثل بچه 

و  کشمیم رونیرا از دست ماهور ب میباشد بازو دهیرس

 . دومیسمتش م

 

پر از  ج،یمتعجب، گ ستد،یا یم رسمیبابا صادق که م به

 :یناباور
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 یو رو گذردیم میاز  لباس ها و دستها نگاهش

 : ندینش یم میچشمها

 

 دختر!؟  یکنیم کاریچ نجایتو ا -

 

احساس بودن  یهمه ب نیشود از ا یم یخال دلم

 شد؟ یدلتنگ هم نم یحت یعنی. شیصدا

 

پناه بودم، دنبال  من دنبال خواست،یاغوشش را م دلم

 ! کشتیداشت مرا م ییهمه تنها نیگاه، ا هیتک کی
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 هیپسر همسا یها تیکه از اذ یهمان دختر بچه ا مثل

و  ختیر یبرد و تند تند اشک م یبه پدرش پناه م

 :کنمیم تیشکا کرد،یم تیشکا

 

 ،یستیماهان نذاشت برم خونه، گفت برم، گفت ن -

رو لباسم، گفت  ختی. ررشیبرات غذا اورده بودم زد ز

 برنگرد! چوقتیبرو ه

 

 یهم تو ینگران یافتد و حت یم شیکور به ابروها گره

 .ستیسرد و تلخش ن یادینگاهِ ز

افتد، ماهور  یو نگاهش به ماهور که م چرخاندیم سر

 : زندیو لب م دیا یمحترم جلو م

 

 !یسالم حاج -
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 :هیعالم حرص دارد و کنا کی شیصدا

 

 ،یفرش قرمز دیگفتیمبَه، شادوماد،  -

خوبه که  ن،یزم میبراتون بزن یزیچ ،ی،گوسفندیگاو

 هنوز سرت باالس! 

 

و هوا سر و ته کرد. دلم فرو  نیزم انیمرا م یکس انگار

 : کنمیجان م یو پر از دلخور زدیریم

 

 بابا؟  -

 

و ماهور فقط با  گرددیاش سمتم برم یطوفان نگاه

مت ها را حر کندیدست دور دهانش تالش م دنیکش

 حفظ کند.
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 ینبودن و دور یبابا صادق بعد از کم کردمیفکر م چرا

 یم رد،یپذیمادر را، م یکس و تنها را، من ب یمرا، مرا ب

بابا صادق با ماهان فرق دارد؟  کردمیبخشد؟ چرا فکر م

روزها تمام  نیها هم یپناه یب نیا کردمیچرا فکر م

  شود؟یم

 د: تلخ بو یلیبود، بابا صادق خ تلخ

 

 ا؟ین گهیتو؟ مگه نگفتم د یشناسیبابا؟ بابام م -

 

 نالم:  یم یشود و با بغض و ناباور یهمانجا تمام م ایدن

 

 و دارم آخه؟  یمگه من جز شما ک -
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و ماهور  زندیماهور م ی نهیرا چند بار تخت س دستش

 : رودیقدم عقب م کی بنددویبا درد چشم م

 

که به من و شرافت  ییآقا نیهم ،یشازده رو دار نیا -

 ! شیداد حیو آبروم ترج

 

کجا بود؟ کجا بود که  قایمن دق یلحظه ها نیا خدا

  کردم؟ینگاهش را هم حس نم

 

 اقا را هم ندارم!  نیمن هم میبگو شدیم کاش

 

وقت  چیبرو و ه کا،یماهان راست گفت. برو مل -

 برنگرد!
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 یوقت نمیب یبابا صادق م یچشمها یمن اشک را تو و

شده  ریپ رود،یو م کشدیشانه اش باال م یعبا را رو

 فاجعه!  نیاز قبل ا رتریپ یلیبود، خ

 

اش  یلعنت یخال یهمان کوچه، نگاهم به جا وسط

بسته شدن در خانه  یصدا زنم،یمانده و پلک هم نم

 .ندمبیچشم م شنومیمان را که م

 

خروار خجالت و  کیو  مانمیمن م چ،یو ه مانمیم من

 ریو درد پس زده شدن، درد تحق مانمیشرم، من م

که قبل ترها عاشقم بود و  یو مرد مانمیشدن، من م

 ! سوختیم میحاال فقط دلش برا
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و زل  کنمیچشم باز م ستد،یا یدرست مقابلم م ماهور

 یمهربان و نگرانش. دلم م یچشمها یتو زنمیم

کند و مرا زنده به گورم  یگودال م کیخواست همانجا 

... فقط با نگاه مهربانش شرمنده ترم کرد و یکرد ول یم

 من قد به قد آب شدم.

 

و نگاه کردنش را ندارد که  ستادنیجان ا میپاها گرید

 ریز میروزها نی. عطر امن ارساندیفاصله را به صفر م

 یک از الو اش زنمیو من پلک م دیچیپ یام م ینیب

 .خوردیسر م میپلک ها

 یاگر ماهور مهدو کنمیاورد و من فکر م یجلو م دست

 یلیداشتم خ ایدن نیا یکجا قایرا نداشتم االن دق

  کندم؟یحرفها جان م نیاز ا شتریب
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 ی نهیس یگذارد، سرم که تو یرا پشت سرم م دستش

نفس  شتریعطرش را ب خوردیپهن و مردانه اش م

آخ،  گذارد،یکمرم م یرا تو گرشیو او دست د کشمیم

و او مثل  خواستیآغوش م کیآخ که چقدر دلم 

کنارم بود.  یزندگ یلحظه ها نیبدتر یتو شهیهم

 ادردم ر دند،یخانواده ام که مرا ند یبرعکس حت

 یاو مرا م دند،یپاش میو نمک به زخم ها دندینفهم

همان  یشد رو یکرد و مرهم م یدردم را درک م د،ید

 که از خانواده خورده بودم. ییزخم ها

 

 آروم.  ش،یه -

 

ام  نهیس انیو بغض م زنم،یهق م زنم،ینفس م نفس

 : کندیکمرم را آرام نوازش م یتو شود،یم یمتالش
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  کا؟یمل -

 

 :زنمیهق م ا،یشرمنده بودم خدا چقدر

 

... شرمندم یباز نیکه انداختمت... وسط ا دیببخش -

 و... شد  نیکه باز ... بهت ... توه

 

 کردیم قیاش، همه و همه مرا تشو یدلدار ش،یصدا

 شدن. یخال شتریکردن و ب هیگر شتریب یبرا

 

 نجام،یمن ا ر،ینفس بکش دختر خوب، آروم بگ -

 میکنیدرستش م
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 یتو فمیچرب و کث یرا با همان دستها راهنشیپ

همه  نیا کنمیو با خودم فکر م کنمیمچاله م میمشتها

  خت؟یاز کجا به جان قلبم رآغوش  نیا یآرامش تو

 

 ماهور؟  مییهمه غذاب و تنها نیمن مستحق ا -

 

و ماهور فقط  زنمیهق م سوختم،یآخ که داشتم م آخ،

 خانه نکردند!  نیا یکه مردها یکار دهد،یگوش م

 

 خواد،یماهور، دلم بابامو م خوادیمن دلم خونواده م -

  نه؟یباباشو نب شهیدختر مگه م

 

و نفسم را تنگ تر  دیکوب یام م نهیمثل موج به س غم

 : کردیم
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 خانوم؟  کایمل -

 

فکرش را هم  یگران تمام شده بود. من حت میبرا

 خرد کند!  ینجوریمرا ا کردمینم

 

 .ادیدردشون نم نایا رممیمن بم -

 

 خدا نکنه. -
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 نالم:  یغض ماز لرزش و ب پر
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  ا؟یدر یبریمن و م -

 

 . برمیم -

 

از آن آغوش امن و گرم جدا شوم. مثل  خواستینم دلم

پناه  یب یباشد منِ تنها دهیکه به آب رس یآدم تشنه ا

 بودم!  دهیهم به آغوش رس

و من، نگاه پر از  کندیمرا از خودش جدا م سخت

انه خ یافتم. جلو یو راه م رمیگیحسرتم را خانه مان م

اب را  یو بطر زندیرا م موتیر میرسیکه م یب یب ی

 : کشدیم رونیب

 

ساکا هنوز  ن،یماش یدستتاتو بشور بعد برو تو ایب  -

 نیبا ا یب یب ستیخوب ن ارم،یصندوقه، واست لباس م

 .ننتیوضع بب
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که  میو شستن دستها زدیریم میدستها یرا رو آب

  :ردیگیرا سمتم م یدستمال کاغذ شودیتمام م

 

 برو سوارشو.  -

 

 کردم!  فیلباست و کث -

 

 چیداشت و ه زیلبخند که همه چ کی زند،یم لبخند

 نداشت!  زیچ

 

 . یخودت بشور دمیم -

 

 یساک را رو میشویکه م نی. سوار ماشخندمیم تلخ

 گذارد.  یعقب م یصندل
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  ؟یلباس تو عوض کن یخواینم -

 

 . خوادیم ایدلم در -

 

را روشن  نیو بعد ماش کندیم مکث و کوتاه نگاهم با

 یم شهیو من سرم را به ش کندیحرکت م کند،یم

بمب  هیشب یزیقلبم، چ یام، حوال نهیس یچسبانم. تو

 بود.  دهیبه شمارش معکوس رس یساعت

 

 نیبا ا کردم؟یدوشم چه م یرو ییهمه تنها نیبا ا من

 ! رفتیغم که از سر و کول قلبم باال م نیهمه درد، با ا

 

و گوش  بندمیو من چشم م کندیروشن م را ضبط

 . دهمیم

@shahregoftegoo



 

 استیدر تیمن آرام باش، حکا زیآرام باش عز -

نمک ترشح  یدرخشش آفتاب برق و بو یگاه ،یزندگ

را  مانیچشمها میرویهم فرو م یست... گاه یشادمان

 است!  یکیهمه جا تار میبندیم

 

 رونیمن، آرام باش، دوباره سر از آب ب زیباش عز آرام

از برف  یبوته  ریز نمیب یو تاللو آفتاب را م میاور یم

طالع  یکه تو دوست دار ییدفعه درست از جا نیکه ا

 ! شودیم

 

. کندیم یزیمغز شلوغم خون ر یخاطره تو کیهم  باز

 ویحالم بد بود و از استود یدور، وقت یخاطره 

گذاشته بود.  میدکلمه را برا نیهم هم میگشتیبرم

 را خوب بلد بود!  زیمرد همه چ نیچقدر ا
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افتم که همراه  یم یآن روز ادی میرسیساحل که م به

 نیری. چقدر آن روزها دور و شمیو ماهور آمد یب یب

 بود. چقدر تصور امروز هم محال بود!
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 کین هر کدامما م،یبود ستادهیا ایدو مقابل در هر

کنار  نجا،یهم کردمیو من تالش م م،یبود یزخم یجور

باور کنم که من  شهیهم یتا ابد و برا ا،یدر نیهم

 وقت نداشتم!  چیرا ندارم، ه چکسیه

 

 !؟ یبهتر -

@shahregoftegoo



 

نبودم، اصال و ابدا خوب نبودم، و هر چقدر  خوب

 . شدیتر م قیجراحت عم نیا گذاشتیم

 

فاجعه رو همه  نیکشش هضم ا کنه،یمغزم درد م -

 نداره. 

 

راه  ایبزند سمت در یمنتظر بشم حرف نکهیبدون ا و

اما  زندیم میکه آرام و نگران صدا شنومیافتم، م یم

سرم را  یآب کم دیبه آب بزنم شا خواستیمن دلم م

دلش بسوزد و مرا، من  دیشا یحت ایسبک تر کند و 

 کس و تنها را، با خودش ببرد!  یب

 

بابا صادق و ماهان  یاز دلتنگ یپر از خشم و خال ریتصو

 . رفتیکنار نم میچشمها یاز جلو یلحظه ا

@shahregoftegoo



 

که پشتشان  یقاتل ها هم خانواده داشتند، کس یحت

من اما، من  رند،یتا نم رندیبگ تیرضا شانیباشد، برا

 مگر چه کرده بودم!؟ 

 

رفتن بود که ماهور جمع کرد،  کیهم اگر نزد یا آبرو

چه  یبرا قایزده شدن دقو پس  یحجم از تلخ نیپس ا

 بود!؟ 

 

با  کردم؟یخانه خراب کن چه م ییهمه تنها نیبا ا من

 ! ترکاندیکه استخوان م یغم نیا

 

 میچقدر جلو رفتم و چقدر فکرها فهممیو نم دانمینم

 ی دهینگران و ترس یپرتم کرده از اطرافم و صدا

 : کندیکه جان م یمرد

@shahregoftegoo



 

 جلوتر نرو!  کایمل -

 

شده  یخال یادیز میپاها ریبود و ز دهیتا کمرم رس آب

و  کندیگنگ تمام عضالتم را منقبض م یبود، وحشت

را چنگ  میبازو یمحکم و عصب یکه دست رودینفسم م

 : کشدیو مرا عقب م زندیم

 

که  یریچشم بسته م ؟یکنیم یمعلومه چه غلط -

و واسه من تکرار  خیتار شنوه؟نگفتمیگوشاتم نم یریم

 گهیاش؟ نگفتم مغز من دنب فینکن؟ نگفتم ضع

  کشه؟ینم

 

بود و  ختهیروانم را بهم ر ایدر یبا صدا ادشیفر یصدا

 ! دیکشیاو مرا سمت ساحل م

@shahregoftegoo



 

 یزیاز چ شتریب یلیحواس، و انگار خ یبودم و ب جیگ

پر از  شیبود و چشمها یجلو آمده بودم. عصب دیکه با

 آشنا!  یوحشت

 

 ید روهر دو خسته و پر از در میرسیساحل که م به

صورتمان  یتو دیو خورش میکشیساحل دراز م

. کاش ماهور بندمیرا م میو من محکم چشمها خوردیم

که  ییبروم و بروم تا جا یه توانستمینبود، کاش م

 ! یادیو نه  یبماند و نه اسم ینه نفس گرید

 

 حل مسئله صورت مسئله رو پاک نکن!  یبه جا -

 

 یم کنمیز مپر بود از خشم و من چشم که با شیصدا

 : ردیگیآب را سمتم م یبطر نمیب
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 آب بخور.  کمیبلندشو  -

 

شوک بزرگ، سخت  کیخفقان شده بودم،  کی دچار

. کنارم رمیگیآب را از دستش م یو بطر نمینش یم

 بود:  ایدر یموج ها ی رهینشسته بود و او هم خ

 

 دمیکه قبل از اون اتفاق د یدختر کنمیفکر م یگاه -

 ! بود گهید یکس

 

. کنمیآورم و نگاهش م یم نییپا میرا از لبها یبطر

 نداشت: یو تمام دیجوشیم میچشمها یاشک تو
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کنم،  یباشم، زندگ یتالش کردم قو شهیمن هم -

 کردم ...  یسع شهیبسازم، من هم ایبسازم، رو یدلخوش

 

 نداده خانوم!  جهینت اتیسع -

 

 کیعطرش، لحن گرمش، هنوز نزد یآغوشش، بو طعم

گوشم نشسته بود  خیکه ب یبود و در خاطرم اما، ماهور

آن ماهور نبود، گرما از لحنش رفته بود. هر چه  گرید

 و خشم!  یبود حرص بود و خستگ

 

قدر پرت فکرام  نینداشتم، ا یمن قصد خودکش -

 بودم که... 
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 یفقط هنوز گرم ،یقته خودتو کشتو یلیتو خ -

 ! یدینفهم

 

چرا اما من، دلم  دانمی. نمکنمیو نگاهش م شومیم الل

خواب  کیو  خواستیآن آغوش را م گریبار د کی

 ! یابد

 

 نکهیا ست،یبردن جسم ن نیلزوما از ب یخودکش -

 ،یبساز ایو رو یدلخوش ،یکن یزندگ ینکن یسع گهید

 ،یایکنار ب ،یخند بزنلب ،یباش یقو ،ینیبب ارویقشنگ

 ! یخودتو کشت ،یتحمل کن

 

من که تحمل کردم، من که جون کندم آبروشون نره،  -

 شدم، من که...  تیتو و زندگ یمن که شرمنده 
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 ! کا؟یمل -

 

 یاسمم را بلند و خال بایرا بسته بود و تقر شیچشمها

و او کالفه  کنمیاز انعطاف گفته بود. ساکت نگاهش م

 یمشک یها لهیت یتو زندیزل م یگرید تر از هر وقت

 رنگم: 

 

 ،یکرد لیو تعط یهمه چ ،یکرد لیو تعط یتو زندگ -

بجنگ، برو بازم  یخوایکه م یبجنگ، واسه هر چ

 که ....  یدنبال درست، برو دنبال هر چ

 

گلوم و  خیب دهیعذاب وجدان گنده که چسب کیبا  -

 کنم؟  کاریتنفسم و بسته چ
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من خودم خواستم  ؟یکشک چ ؟یعذاب وجدان چ -

 کنهیعذاب وجدان تو هم نه درد من و کم م نجام،یکه ا

 ! کنهینه تورو خوشبخت م

 

 : میگویحوصله م یو ب زنمیرا کنار م میها یچتر

 

 یدونیکردن از درد آدما، راحته، م حتیگفتن و نص -

 ،یحسشم نکرد یحت ،یچرا؟ چون تو اون زخم و ندار

دردهمو بفهمن، درد طرد  توننیآدما نم ،یدیفقط د

وقت  چیماهور، چون ه یبفهم یتونیشدن و تا ابد نم

در خونت به روت  یوقت حت چیچون ه ،یطرد نشد

 بسته نمونده. 

 

 : زدیریسکوت را بهم م ایدر یو صدا زندیم شخندین
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طرد شدم، توسط بابام، قرار باشه  یمن از بچگ -

تو اگه . شمیاول نشم آخرم نم میبزار یمسابقه بدبخت

و  ،یدیبر ،یزده شد ،یاز دست خانوادت خسته شد

روزارو هم به  نیا یپ ،یرفتار کرد لشونیبرخالف م

 نه؟  ،یدیتنت مال

 

 من فقط... فقط دل بستم!  -

 

سخت تر تحملم  یلیو خ د،یگفتم، سخت شن سخت

 کرد: 

 

جداست  یدل بستن و اعتماد کردن دو تا معقوله  -

از  قایو دق دیکرد شیکی یکه متاسفانه تو و ماه

 !دیضربه خورد نجایهم

 [27.0۶.21 15:31] 
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 نفس!  یشب سخت، تلخ، ب کیشب شده بود، 

 

ماه لبخند بزنم، جان کندم  یب یب یکندم تا جلو جان

را نفهمد، جان کندم و ماهور هم پا  میتا حال چشمها

 کرد.  تالش میبه پا

 

چشم  ونیرا مد ریمس نیتمام ا گرداندم،یکه برم سر

 ماهم بودم!  یب یقشنگ ب

 

و من احمقانه لبخند  دیامشب پرس یاز مهمان یب یب

 دادم.  لشیزشتم را تحو یزدم و احمقانه تر دروغ ها
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نبود و مراعات  یحال بابا صادق مساعد مهمان گفتم

 نه!  ایکرد باورش  دانمیحال شما را هم کرد اما، نم

 

 یو من هرازگاه میخوردیم یسه دور هم، چا هر

. سوختیام از برخورد لباسم با تنم م نهیپوست س

 کی. سوختیو م کردیبه شدت درد م میچشمها

سردرد وحشتناک داشتم که دل و روده ام را بهم 

 ینیشب نش کیالاقل  کندمیبود اما، جان م ختهیر

 ! رمیمقابلم نگ یقشنگ را از ماهور خسته 

 

که امروز چقدر تلخ و سخت و وحشتناک گذشت،  آخ

 ! مانیهر دو یبرا

 

شوم ک  نیکمک کرد سوار ماش ایلب همان در یوقت

و او،  دیرا عوض کنم تمام تنم لرز میلباس ها

@shahregoftegoo



مضطرب و نگرانم را رصد  یفقط چشمها شیچشمها

 کرد! 

 

 خانوم!؟  ایدر -

 

 یب ین بمهربا یو به چشمها رمیگیاز گل فرش م چشم

 : دهمیماه م

 

 جان؟  -

 

مادر، پاشو برو رختخواب و از کمد  یخسته ا یلیخ -

 دوازده شبه!  کیساعت نزد د،یپهن کن بخواب

 

کنار  دی. امشب باکندیخوردنم را ماهور هم حس م جا

بار؟ چرا حواسم نبود؟  نیاول یبرا م؟یدیخوابیهم م

@shahregoftegoo



و  مداریبرم زیم یاز رو جیرا گ یب یب یپاکت داروها

 : رمیگیسمتش م

 

 چشم، شما داروهاتو بخور اول.  -

 

که  دهمیو دستش م کنمیرا از آب پر م زیم یرو وانیل

 : دیگویماهور م

 

 پس من فردا برم واست دنبال پرستار؟ -

 

به من عذاب  کردیبود اما تالش م نیغمگ شیچشمها

 : گذاردیدهانش م یندهد، قرص را تو یوجدان و نگران
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 بهیمن دوست ندارم غر یدونیجان، تو که منه ماهور  -

اون  یرو نمیشیکنه، خودم کم کم م یازم نگهدار ادیب

 مادر.  گهید کنمیکارامو م لچریو

 

 . یب یب دیبمون شهیتنها نم شه،ینم -

 

 تا فردا خدا بزرگه.  دیبخواب دیحاال بر -

 

و  بوسمیرا م یب یو صورت ب شومیاز ماهور بلند م قبل

از ماندن خودمان  خواستی. دلم ممییگویم ریشب بخ

 یحوصله و عصب یب یحرف بزنم اما چشمها نجایهم

 ماهور دهانم را بست! 

 

ته دلم را  بیعج یدلشوره  کیو  رومیاتاق م سمت

 . کشدیچاقو م

@shahregoftegoo



 

 شدی. کاش مماندیم یو نگاهم به اتاق خال بندمیرا م در

که از من خورده  یجبران کنم تمام زخمها و دردها

 بود!
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همان جا  کنمیپهن م نیزم یها را که رو رختخواب

. کنمیرا باز م میو کش موها نمینش یتشک م یرو

 یگوشه  ینفره  کیتخت  یتلفن همراهم را از رو

 : خوانمیمونا را م امیو پ دارمیاتاق برم

 

 کافه؟  یایتو م ای یب یب یخونه  امیفردا ب -

@shahregoftegoo



 

گذشته ها، قبل ترها، رفاقتمان، تنگ شده  یبرا دلم

شکست نه تمام  یداشتم که نه م میبغض بدخ کیبود، 

 . شدیم

 

 . ایب یتونیاگه م -

 

 : دهدیجواب م خوردیم نیکه س اممیپ

 

و از  یداشت انیکه با ک ییعکسا کا؟یمل تونم،یم -

اون  ،یاشته باشنگه د یخر نباش ؟یپاک کرد تیگوش

و ابرو و غرورش زخم  تیثیح یکاف یمرد به انداره 

 ظلمه ها!  یلیخ نهیخوردس، اونارم بب
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پوشه بود که رمز داشت،  کی ینکرده بودم، تو پاک

چرا پاک نکردم اما، من هرگز به آن عکس ها  دانمینم

 :کردمیفکر هم نکرده بودم، اما حتما پاکشان م

 

 پاک کردم.  -

 

را قفل  یهول و دستپاچه گوش شودیز مکه با در

و صورتم در رفت و آمد  یگوش یو نگاه او رو کنمیم

 است! 

 

 شیچشمها یتو شدیبود که م یزی! شک تنها چشک

. حق هم داشت، تا دلت بخواهد حق داشت. جلو نمیبب

و من قبل از هر  ند،ینش یتخت م یو لبه  دیآ یم

 : میگویم ختهیتنم ر یکه تو یبا تمام لرزش ،یحرف
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 مونا بود.  -

 

از دستش بود،  لشیاست یدر اوردن ساعت مچ مشغول

 یم میچشمها یو رو دیآ ینگاهش با مکث باال م

 : ندینش

 

  دم؟یپرس یزیمن چ -

 

 ! دیپرس تیتو نه اما، چشمها میبگو خواستیم دلم

 

همو،  مینیبب نجایا ادینه، گفتم بگم، قرارشد فردا ب -

 تو؟  اشکال که نداره از نظر
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جبران  یجور کیاحترام بگذارم،  کندمیجان م داشتم

 نیاز ا شتریب خواستمیکنم، نظرش را بپرسم، من م

 ازارش ندهم. 

 

 : گذاردیم زیم یو دستبندش را رو ساعت

 

 نه!  -

 

سرد بود، پس آن آغوش و گرما و محبت کجا  چقدر

 رفت؟ 

 

  ؟یخوابیاونجا م -

 

و سر  ودشیتخت خشک م یبالشت رو یرو دستش

 چرخاند:  یم

@shahregoftegoo



 

 کجا بخوابم؟  -

 

 شی. آرام بود اما حرفهایطوفان شیبود اما چشمها آرام

 یهر جا راحتر میبگو خواستمی. مکشتیدرجا ادم م

چرا  دانمی. نمکردمیرابطه تالش م نیا یبرا دیاما، من با

چرا  دانمیامشب را از دست بدهم، نم خواستمیاما، نم

چرا  دانمیم مزه کرده بود، نمزبان ریاما طعم آن آغوش ز

و خسته بود که امشب  دهیقدر درد کش آناما روحم 

 یتو یبه حد کاف میگشتی! برمخواستینم ییدلم تنها

 .شدیسرم اوار م ییزده تنها بتیمص یآن خانه 
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دستم  شیچشمها و زنمیتشک م یرا کنارم رو دستم

 : رودیرا نشانه م

 

 ! نجایا -

 

 یرو شیو چشمها ردیگیمکث چشم از دستم م با

اگر  کنمی. فکر مگرددیقرارم برم یب یادیز یچشمها

خردشدن  یبرا یتیشخص یگرید دییاینخواهد و ن

زده که هر  نیمرا محکم زم یکس کنمیمانده؟ حس م

 ینتا بلند شوم شد رمیگیم میچقدر دست به زانوها

 نمانده، تمامش خرد شده!  یاستخوان ست،ین

 

، برق را  دیآ یو سمتم م شودیکه بلند م نمیب یم

 انیلبخندم از م ندینش یتشک که م یو رو زندیم
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زده  خیو  دیا یباال م میانباشته شده ته گلو یبغض ها

 . ندینش یم میلبها یرو

 یبودم، وقت دهیرا خوب فهم یزیچ کیامروز  من

هم  دیام یهست ، روزنه  یآرام ترم، وقتماهور هست، 

نور  میزخم ها نیهم یهست از البه ال یهست، وقت

 ! زندیم رونیب

 

اش قفل  نهیس یرا رو شیو جفت دستها کشدیم دراز

ماند. من هم  یسقف م انیم ییو نگاهش جا کند،یم

 کیبه  اجی. احتکشمیو دراز م کشمیم میپتو را تا گلو

رامبخش داشتم و فعال وقت به آ اجیمسکن داشتم، احت

 حرف زدن نبود! 

 

و فکر  گذارمیهم م یداغ و دردناکم را رو یچشمها

! خوابمیاست که کنار شوهرم م یشب نیاول نیا کنمیم
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 یاست که تن ماهور کنار تن من است. کم یشب نیاول

 آرام.... اریمعذب بودم اما بس

 : زنمیلب م  

 

 ! یشد تیاذ یلیممنون، امروز خ یبابت همه چ -

 

پر بود از خش و  شیصدا یواقع یبود، به معنا خسته

 : یخستگ

 

 . یکرد تیخودتو اذ شتریب -

 

 دیرا بگو یماه یقصه  یادامه  میبرا خواستیم دلم

 نه خودش کشش داشت نه من!  گریاما، د
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داشتم  اجیچرا اما سخت احت دانمیداشتم، نم اجیاحت

 ی، من خسته مرا گریاش اشاره کند و بار د  نهیبه س

 نجایا دیپتاه را، به آغوشش دعوت کنم، بگو یب

توست، پناهگاه توست، ببارو آرام شو اما،  نیسرزم

 یمرا تو اسی یکه امروز وسط کوچه  یماهور

 ! دمیدینبود، من نم نجایا دیآغوشش کش

 

دلم آغوش  یحس یمرگم شده بود که با آن همه ب چه

 دهیترس میها ییاز تنها خواست؟یمرد را م نیگرم ا

هراس داشتم؟  میها یپناه یو ب یکس یبودم؟ از ب

 چنگ بزنم؟  شدیبود که م یسمانیر نیماهور آخر

 

 شیها یها و مردانگ تیتمام حما ی! من دلم برانه

 بود!  دهیلرز
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که کوه باشد و  یمرد میزندگ یکجا چیمن ه ؟یدانیم

 کوه بماند نداشتم! 

 

زبانه  میها لهیت یانگار آتش تو سوخت،یم میچشمها

 انیدهانم گس و تلخ شده بود، و تنم، انگار م د،یکشیم

 !سوختینام و نشان م یجهنم ب کی

  

به اسم  یکابوس میبسته بود و پشت پلک ها میچشمها

 نییجهنم پا نیتا مرا تا قعر ا زدیخانواده دست و پا م

 بکشد! 

 

بود که  یعطر مرد یاتاق، بو نیمسکن امشب و ا تنها

 ،یداریخواب و ب انیو من م د،یکشیم نفس مگوش خیب

بگذارم امشب را راحت  کردمیکابوس و وهم، تالش م

 بخوابد!
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سقف روشن و خاموش اتاق  یحوال ییجا شیچشمها

دوسر به جان  وید کیباز مثل  شیفکرها دیچرخیم

 افتاده بود!  قلب و روحش

 

کشتن آدمها را داشتند و او، داشت از پا  ییتوانا فکرها

 افتد.  یم

 

 یماهش، و عمق ب یب یب ییو روزبه، تنها نیمه فکر

دختر کنار دستش داشت تمامش را به  یو بدحال یکس

 ! بردیتاراج م
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کوچه گذشت و چشمش به دختر  چیاز پ یوقت امروز

ضربان قلبش کند شد و افتاد  واریکنار د یمچاله شده 

 کند!  شیاز جا یدلش را انگار کس

 

هم  یروزها دمار از روزگارش در اورده بود و تمام نیا

 نداشت! 

 

 دیزد عقبگرد کرد تا شا ایدل به در کایمل یوقت امروز

اش را  یزندگ یروزها نیا یدختر تنها یآب غم ها

آب را  یرفته بود تا بطر نیبشورد و ببرد، سمت ماش

را  کایبرگشته بود مل یو وقت اوردیخوردن ب یبرا

. و همان جا، سلول به سلول دیدور و پرت د یادیز

و استخوان حس کرد  تتنش هراس را با پوست و گوش

بود که  دهیرمقش را کش یکس گریو حاال، حاال د
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 یتن دخترک را بغل بزند و تو شدیو نم توانستینم

رت ها، ها، دردها، کدو یغمها، دلخور دیگوشش بگو

 باشند!  تیتا الاقل خودش آرامش غصه ها گذارندینم

 

 بابا... صادق؟!  -

 

رخ پر  میو نگاهش به ن چرخاند،یو سر م زدیریم دلش

 ی. خواب بود و توچسبدیاز عذاب دختر کنار دستش م

 یهم، کابوس ها دست از سرش برنم شیخواب ها

 داشتند! 

 

 ... ماهان... نز...نزن! دینزن -

 

و  یچشمها یغم حک شده  تو یبرا سوخت،یم قلبش

 یدستش را عصا کیپناه مقابلش،  یصورت دختر ب
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دخترک  یگونه  یدستش را آرام رو کند،یتنش م

. هاج و واج و سوزاندیدستش را م شیو داغ کشدیم

و آه از  گذاردیم کایمل یشانیپ یدستش را رو جیگ

تک  یبرا توانستیو م شدی. کاش مشودینهادش بلند م

لحظه هات دختر مقابلش ارامش شود آن قدر که تک 

پر  یحس نکند اما، امان از اماها یها را حت ییتنها

 ! یزندگ یماجرا

 

 !؟ کایمل -

 

 انتها و تلخ:  یبود و کابوسش ب قیعم کایمل خواب

 

 ماهور... کمکم کن... نرو... ما...  -
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اش را  شهیو غم تا ر شدیچاقو چاقو م قلبش

دخترک در  یموها یوازش وار رو. دستش نخشکاندیم

 رفت و آمد بود: 

 

نگاه کن،  ،ینیبیخواب م یدار دارشو،یجان؟ب کایمل -

 . نجامیمن ا

 

 یب شودیدختر مقابلش باعث م ینفس زدن ها نفس

آغوشش  یو تن دخترک را تو ندیاراده و درمانده بنش

 شودیکه باز م کایمل نیداغ و سنگ یبکشد، پلک ها

باشد  تشیموقع یمتوجه  نکهین ابدو فیناالن و ضع

 نالد:  یم

 

 . سوزمیدارم م -
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 : دیگویگوشش م یو آرام تو کندیم بغلش

 

 ؟یبلند ش یتونیم -
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از تنش و  یکه کم یزیو بدحال، تنها چ جیبود، گ جیگ

گوشش  خیب یاعطر آشن یبو  کردیاش کم م یبدحال

تب جانسوز داشت  نیهم داغ بود و ا شیبود. نفس ها

و تب  نیسنگ ی. سخت پلک هاکردینفسش را قطع م

 : داردیدارش را باز نگه م

 

  شده؟یچ -
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 . مارستانیببرمت ب دیبا ،یتب دار -

 

بود، تپش قلبش تند بود و  دهیها امانش را بر کابوس

هم به مرد خواب را  دیفهمیاما، م ختهیحالش بهم ر

 کنار دستش حرام کرده. 

 

خوب...خوب  ست،ین میزیبرو بخواب ماهور، چ -

 . شمیم

 

  کا؟یمل ارمیواست لباس ب یساک تو کجا گذاشت -

 

تنش  ند،ینش یو صاف م شودیآغوش ماهور جدا م از

رگ  انیخون اتش م یاز عرق بود و انگار جا سیخ

 بود:  انیدر جر شیها
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 . هشیماه نگران م یب یب -

 

 . دهینشه، تبت باالست، رنگت پر داریب میریآروم م -

 

 . شمیخوب م خورم،یآشپزخونه مسکن هست، م یتو -

 

ته نداشت و  شیها ینگران شود،یکالفه بلند م ماهور

 ختهیروانش را بهم ر کایمل یبگیمراعات کردن و غر

. خواب است یب یب ندیب یو م کندیبود. آرام در را باز م

و قرص مسکن و از  رودیت آشپزخانه مسم نیپاورچ

و  کندیرا از آب پر م وانی. لکشدیم رونیب خچالی

نفره نشسته بود،  کی تتخ یرو کای. ملگرددیبرم

 شیزانوها یرا بغل کرده بود و سرش را رو شیزانوها

 یتیدورتر، در موقع ییبهتر، جا یگذاشته بود. کاش جا
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 شیبه پا را ایو بعد، دن شدیم بشینص کایقشنگتر، مل

 . ختیریم

 

 :زندیم شیو آرام صدا رودیم جلو

 

  کا؟یمل -

 

و ماهور قرص را  شودیبا درد بلند م کایمل نیسنگ سر

 شیلبها یو آن را رو کشدیم رونیاز خشاب ب

 یچشمها یرو کایمل یاشک ی. چشمهاگذاردیم

و دهانش را باز  ندینش یماهور م یو خسته  نیغمگ

و بعد  گذاردیهانش مد ی. ماهور قرص را توکندیم

 . بردیم شیآب را سمت لبها وانیل
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و قرص را  خوردیاز آب را م یشرمنده جرعه ا کایمل

لحظه ها  نیبود و از ا زاری. از خودش بدهدیقورت م

آمد؟  یبر نم شی. چرا از پس خودش و غم هازارتریب

 یهر کار د؟چرایرسینم شیها ییچرا زورش به تنها

 ا داشت؟ تهش ترحم ماهور ر کردیم

 

 تا برگردم.  نجایدراز بکش هم -

 

 شیگلو ریو تا ز زدیریاشکش م رودیم رونیکه ب ماهور

از حجم بغض ها، از  سوخت،یم شیگلو رود،یم

خفه شده بود، حنجره اش  شیگلو یکه تو ییادهایفر

تمام تنش  یو دردش تو زدندیرا انگار پشت هم تبر م

 .دیچیپ یم
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 گرددیدستش برم یکه با ظرف آب و دستمال تو ماهور

 شیپاها ریو ماهور ظرف را ز کشدیخجالت زده دراز م

را آرام داخل آب  کایمل یو پاها بردیدست م گذارد،یم

ارتفاع بلند سقوط  کیو دلش، دلش از  گذاردیم

 یده بود که حتام شیاهای. چه بر سر دختر روکندیم

 کردنش را نداشت!؟  آرام ییخود درمانده اش هم توانا

 

و  ندینش یم کایتخت، کنار مل یو لبه  شودیم بلند

 : گذاردیم کایمل یشانیپ یدستمال مرطوب را رو

 

 . یشیاالن بهتر م -
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کردم، اونا  کاریو خانوادت اگه بفهمن باهات چ یب یب -

 . خوانینممنو  گهیاونا هم د زنن،یهم پسم م

 

خودتو  یست؟دارین یکاف اتیو حدس الیفکر و خ -

 دختر.  یکشیم

 

و دست  دیگویم یماهور نچ کالفه ا چکدیکه م اشکش

را نوازش  شیو با وجود جنگ درونش موها بردیم

 :کندیم

 

 آروم باش.  کمی -

 

ماند و دست  یم شیچشمها یرو کایلرزان مل نگاه

و  گرددیو برم دروی. مرودیلرزانش سمت دست ماهور م

@shahregoftegoo



پناهش، گرفتن آن دستها را  یقرار و ب یباز دلش، دل ب

 . خواهدیم

چشم  یفیماهور با لرزش خف ردیگیماهور را م دست

اما،  کندیقرارترش م یب کایدست مل ی. داغبنددیم

ارام  یتمام تالشش را برا دیاالن و در حال حاضر با

م را محک کای. دست ملکردیکردن قلب دختر مقابلش م

 یتو یحلقه  ی رهیو خ ردیگیم شیجفت دستها نیب

 یکه تو یبا بغض کای. ملکندیدستش فقط نگاهش م

 نالد:  یتا نشکند م کندیجان م شیصدا

 

 ماهور؟  یمنو ببخش شهیم -

 

و  کندیرا دنبال م کایمل یمات ماهور رد اشکها نگاه

و شکسته بود که  ریندارد. آن قدر خرد و خم یجواب

 هم نداشت! دنیتوان بخش
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فکر نکن، فقط بخواب و آروم باش تا  یچیفعال به ه -

 تب آروم شه.  نیا

 

افتد، حرارات  یهم م یرو کایمل نیسنگ یها پلک

 :دیگو یم یداریخواب و ب انیو م دیآ یم نییتنش پا

 دوستت داشته باشم.  خوامیم -

 

تر  قیو خوابش عم ندیب یتلخ ماهور را نم لبخند

و دستش را  کندیام دستش را رها م. ماهور آرشودیم

 گذاردیم کایمل یگونه  یرو

صورت  ی رهیتر آمده بود. همان جا خ نییپا تبش

که از  ییو لبها ماندیم کایمل ی دهیمطلوم و رنگ پر

 شودیاراده خم م ی. بزدیم یبه سرخ شتریشدت تب ب

بوسد  یم گذارد،یم کایداغ مل یلبها یرا رو شیو لبها
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 یطه و عشق قطره اشک از گوشه راب نیو از غم ا

همه  نی. بعد از ادافت یم کایمل یگونه  یچشمش رو

طعم  د،یفهمیلبها را م نیبار بود طعم ا نیمدت، اول

طعم عشق، و چقدر حسرت از اعماق  داد،یم السیگ

 کای. ملکردیم ینیقلبش سنگ یآمد و رو یقلبش باال م

و آخ که را مالک بود و نبود،  کایرا داشت و نداشت، مل

داشتن و  نیبود ا یدرمان یچه درد پر حسرتِ  ب

 خواستن و نخواستن! ن،نداشت

 

آمده بود و  نییپا کایاما تب مل گذردیچقدر م داندینم

را  شیآورد و پاها یم رونیرا آب ب کایمل یماهور پاها

 یاز حالش ب نکهیا یو بعد برا کندیبا حوله خشک م

نفره سخت  کیهمان تخت  یخبر نماند همان جا رو

 .ردیگیآغوشش م یرا تو کایو مل دهدیخودش را جا م
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 عطرش را، حضورش را. کشد،ینفس م 

 

 نیخودش را، اغوشش را، از ا یادیز یو روزها شب

جبران آن شبها  یدختر محروم کرده بود و امشب برا

 مرحم بود. ینبود اما کم یکاف

شده بود و او تنش را محکم تر  نیخوابش سنگ کایمل 

حرارت تنش را چک  دارد،ینگه م شیبازوها انیم

پلک  کایرخ مل مین ی رهیخ یراحتر الیو با خ کندیم

خودش  یدختر برا نیا پرسدیو از خودش م زندیم

 بود؟ خودِخودش؟
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ا مر یکس کردمیبودم و حس م یداریخواب و ب نیب

تکان خوردن هم  ییتوانا یمحکم نگه داشته که حت

مردانه  یو بازو کنمیرا باز م نمیسنگ ینداشتم. پلکها

عطرش  یکه دور تنم حلقه شده و بو نمیب یرا م  یا

 آورد.  یو خسته را به خودم م جیمنِ گ

 

 یچه شده بود و چه گذشته بود که حاال رو شبید

جا  یبودم و حتقدرتمند ماهور  یها یبازو انیتخت، م

 هم نداشتم؟  ییو امکان جا به جا

 

تب  کی انیرا م شبید دیآ یم ادمیو  کنمیم فکر

مرد، با تمام  نیجانسوز دست و پا زدم و باز هم ا

سرم بود و کمک کرد  یاش باال یو مهربان یمردانگ

 خوابم برده بود.  یک دمیبهترشوم و من اصال نفهم
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 یروز ایالن مرده بودم مرد را نداشتم تا ا نیاگر ا من

مرد جواب تمام  نیا شدم؟یوزنده م ردمیمیهزار بار م

مرد جبران تمام نداشته  نیمن نبود؟ اگر ا یدعاها

نصف  کردمینبود پس چه بود؟چرا تالش نم میها

که  یدادم را به ماهور بدهم؟ مرد انیکه به ک یعشق

 کرده بود!  تو معرفتش را ثاب یمردانگ

باز هم  شدیدوستم ندارد؟ نم گرید کردمیفکر م چون

 ببخشد و مرا بخواهد و من هم او را؟ 

چسبانم و  یپهن و مردانه اش م ی نهیام را به س ینیب

 . کشمیعطرش را نفس م

 

پناه، با تمام  یکمک کن من، منِ تنها و ب ا؟یخدا

مرد  نیجور بهتر، جور قشنگ تر، ا گر،یوجودم، جور د

و  رمیهم و عشق بگرا دوست داشته باشم، عشق بد
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چشمها  یغصه ها را که ردش تو نیجبران کنم تمام ا

 و صورتمان مانده! 

 

 یاز رو دانمی. و نمشومیتکان خوردنش م ی متوجه

 گذارمیهم م یرا رو میچشمها یگرید زیچ ایخجالت 

ام  یشانیپ ی. دستش که روزنمیو خودم را به خواب م

خورد. و تکان ن میپلک ها کنمیخدا خدا م ندینش یم

 : زندیو آرام لب م شنومینفس راحتش را م یصدا

 

 خداروشکر.  -

 

لبخندش را با تارو پودم حس  زند،یلبخند م قلبم

بود  تیآغوش و حما نیا انیتب م نیا دانمیو م کنمیم

 که فروکش کرد. 
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قدر خوب  نیمرد بد کرده بودم و او هنوز ا نیبا ا من

شک  میگرفتیم کنار هم قرار یبود، اگر جور قشنگتر

 همه محبت باشم!  نیقدردان ا توانستمینداشتم نم

 

 نیا یتو خواستمیچه مرگم شده بود اما، م دانمینم

حل شود و تمام  میکه تمام غم ها یآغوش بمانم تا وقت

 شود. آغوشش مخدر بود! 

 

 شومیو متوجه م شنومیتلفن همراهش را م یصدا

ارتخت کن زیرا از م یو گوش کندیدستش را دراز م

سر من بود با  ریدستش ز کیو همان طور که  داردیبرم

 چسباند:  یرا به گوشش م یگوش گرشیدست د

 

 جانم مامان؟ -
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اما او آرام  دیگویخانم چه م نیمه شنومیو نم دانمینم

 : زندیتر پچ م

 

زدم، نگران  یستارم واسش، آگهپر هیچشم، دنبال  -

 رسونم،یتون و م یبزرگ کا،ینباش، باشه، خوبه مل

 خداحافظ. 

 

 یم میموها یو دستش رو گذاردیم زیم یرا رو یگوش

و  یمهربان نینوازش، ا نیجنس ا کنمیو حس م ند،ینش

 متفاوت است!  انیمراقبت، چقدر با ک

 

@shahregoftegoo



و  و آخ آرام کشدیم رونیسرم ب ریدستش را از ز آرام

باز  یبرود و من رو خواهدی. مشنومیپردردش را م

 را ندارم!  میکردن چشمها

 

برود که  رونیب خواهدیو م رودیم نییاز تخت پا آرام

 : کنمیجان م

 

 ماهور؟  -

 

 یلبخند کمرنگ گردد،یو متعجب سمتم برم ستدیا یم

 : دیآ یو جلو م زندیم

 

  ؟یبهتر -

 

@shahregoftegoo



ا را به دوش تمام غم ه سوخت،یم شیچشمها یبرا دلم

 و باز هم مهربان بود!  دیکشیم

 

 . دیکردم، ببخش تتیاذ شبیبازم د -

 

قدرم به خودت عذاب  نیبخور، ا یزیچ هیبلندشو  -

 تنهاس.  یب یوجدان نده، پاشو ب

 

 نلرزد:  میصدا کاش

 

 ماهور؟  -

 

 .  گرددیبار برنم نیو ا ستدیا یم

 

@shahregoftegoo



حاال،  تر از یتر از قبل، قو یشم، قو یقو خوامیم -

 یتحمل کنم، بسازم، زندگ ام،یکنار ب رم،یبپذ خوامیم

 کنم. 

 

 . گرددیرفته را برم ریمس دوارتریام یکم

 

  ؟یگیکه نم ونیتب کار خودشو کرده هان؟ هذ -

 

 : زنمیم لبخند

 

  ؟یکنینه، کمکم م -

 

نتونست و نخواست  یکه کمکت کنم، ماه نجامیمن ا -

تو اگه  ،یو بود ولتنهاتر از ت یلیکنه، خ یکه زندگ

@shahregoftegoo



مطمئن  یزیچ هیفقط من هنوز از  ،یتونیم یبخوا

 ! ستمین

 

. کنمیو کنجکاو نگاهش م نمینش یتخت م ی لبه

 یکه مهربان قیعم یدلخور کیپر بود از  شیچشمها

 نبود:  شینابود فیهم حر شیها

 

  ؟یاز چ -

 

قلب و  ایرفته  تیفقط از زندگ انیک نکهیاز ا -

 و اسمونه!  نیدوتا زم نیتفاوت ا ت،یزندگ

 

 سوزد،یو قلبم م ماندیهم م خیم یلحظه ا نگاهمان

جوابم را هم  دنیبود و انگار تحمل شن دهیسخت پرس

@shahregoftegoo



و متعجبم  جیگ ینداشت که نگاهش را از چشمها

 رفت! رونیگرفت و ب

 

 [01.07.21 13:50] 
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 یموقع خوردن صبحانه و ناهار، حت یحتروز را،  تمام

 یچند خانم برا یوقت یحت ،یب یموقع حرف زدن با ب

آمدند و آن ها  یب یب یبه خانه  یپرستار یمصاحبه 

حرف زدند، سوال کردند، پرس و جو کردند، تمام مدت 

را، به حرف ماهور فکر کردم، فکر کردم و پس ذهنِ 

بود هر  نیو آن هم ا دمیرس جهینت کیشلوغم به 

ماهور را درک  توانمیچقدر جان بکنم و تالش کنم نم

 کنم.

@shahregoftegoo



 

تا  دیروزها را به ذهنم نرس نینبود، و چرا تمام ا یشدن

قلبم را لرزانده  یکه روزگار یبه مردم بفهمانم کس

 دلم جا ندارد!؟  یتو یذره ا گرید

 

آمده  یپرستار یکه برا ییزن ها کیبه  کی ماهور

مشکل رد کرد،  کیکدام را بخاطر و هر  دیبودند را د

 کدامشان نشسته بود!  چیه یب یهر چند که به دل ب

 

قرار  یو او ب رمیگیم یب یاب را سمت ب وانیو ل داروها

 : کندینگاهم م شهیتر از هم

 

 ینکنه مادر جان، ک تیقدر خودشو اذ نیبگو ماهور ا -

 یجدا از همه  ام؟یاز پس خودم برنم ییگفته من تنها

  شه؟یپول پرستار چقدر م یدونیم نایا

@shahregoftegoo



 

 : زنمیلبخند م خسته

 

 . یب یب دیتنها باش ادیز دیشما نبا یسرتون، ول یفدا -

 

 مادر؟  دهیقدر رنگ و روت پر نیتو چرا ا -

 

که  میبگو یزیچ خواهمیو م رمیگیرا از دستش م وانیل

 : شنومیماهور از پشت سر م یصدا

 

  کا؟یمل -

 

 شیچشمها ش،یچشمها نم،کیو نگاهش م گردمیبرم

 عالم را داشت:  یها یتمام خستگ

 

@shahregoftegoo



 برگردم تهران.  دیمن با -

 

برود؟ بدون  خواستیم کنم،یو شوکه نگاهش م جیگ

 میصدا یترس را تو کنمیو تالش م شومیمن؟ بلند م

 حس نکند: 

 

 تنها؟  -

 

دچار  ،یسرگردان کیتضاد بود، دچار  کیدچار  ماهور

 دیبا دانستیته آن نم کردیم یهر کار ،یدرماندگ کی

 باشد هم من!  یچه طور رفتار کند تا هم خودش راض

 

 ن،یو بب انیکه م یینایا ،یب یب شیاره، تو بمون پ -

بودن و  یپرس و جو کن، اگه بنظرت از همه نظر اوک

@shahregoftegoo



 ،یباشن با هر مبلغ نجایتونستن از صبح تا شب ا

 قبولشون کن. 

 

  ؟یعنی امیمن ن -

 

تنها  نکهی؟ از ا دمیترسیود؟ از چه ممرگم شده ب چه

ام هم مرا نخواهد؟ که مرا بگذارد  یزندگ یادم مانده 

 یچقدر بدبخت رد؟یهم سراغم را نگ گریو برود و د

ات باز هم  یحس یکه با وجود ب یکس یچقدر ب کا،یمل

آن  کیکه اتفاقا شر یبمان یزندگ کیدر  یکنیتالش م

 !خواهدیهم تو را نم یزندگ

 

 [01.07.21 13:52] 
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@shahregoftegoo



 

 نه!  -

 

 یجنگ درون کیو من دچار  رودیم یب یب سمت

و احساس بدم  یجیمرد مرا از گ نیو ا جمی. گشومیم

 . کندیخالص نم

 

 شتیپ کایکار دارم، مل کممیبرم سراغ بابا،  دیمن با -

 باشه؟  مونه،یم

 

 بمونه.  ییشوهرش جانداره زن بدون  تیخوب -

 

 یکه رو یو بوسه ا نمیب یتلخ ماهور را م لبخند

 : زندیم یب یب یشانیپ

 

@shahregoftegoo



منم زود  ،یتنها بمون شهیمن دورت بگردم، نم -

 راحت برم، باشه؟  الیبزار با خ ارینه ن گردم،یبرم

 

و  ماندیماهور م یچشمها یماه رو یب یمهربان ب نگاه

 : ودشیاز خنده خط م شیدست اخر چشمها

 

 قربون زبونت بشم مادر، برو خدا به همراهت.  -

 

و سمت اتاق  زندیم یب یدست ب یرو یبوسه ا ماهور

بمانم  خواهمیبود که م دهیاز من نپرس ی. حتگرددیبرم

 نه! ای

 

احساس به تاراج  یته مانده  یبعد از گذشت مدت اگر

 یقدر راحت مرا برا نیرفته اش هم ته بکشد و هم

 یزن مطلقه  کیبزند و نخواهد، من  تمام عمرش پس

@shahregoftegoo



 شیپ ی ندهیبا ا خواستمیم قایپناه دق یخانواده و ب یب

 چه کنم؟  میرو

 

مشغول بستن ساکش  نمیب یو م شمیاتاق م وارد

 : رومیاست، جلو م

 

 ؟یبرگرد دیچرا با -

 

ساکش  یرا تو راهنشیو مجدد پ کندینگاهم م کوتاه

 : دهدیجا م

 

 هم کار دارم.  ویداستو ست،یبابا خوب ن -

 

 :پرسمیهراس آدمکش م کیاز  پر

 

@shahregoftegoo



  ام؟یمن چرا ن -

 

 کشد،یاش م یو دست از ساک دست ستدیا یم صاف

 پر از سوال:  ،یطوالن ق،یعم کند،ینگاهم م

 

  ؟یکن یو زندگ یبمون نجایا یخواستیشما مگه نم -

 

و مرا تا  کشدیو م ردیگیرا م میجفت پاها یکس انگار

 : کشدیم نییو مخوف پا کیارچاه ت کیاعماق 

 

 من...  -

 

نه، من دوست  میبگو م؟یچه؟ چه داشتم که بگو من

 یخانه  یتو یکه اصال دوستم ندار ییدارم با تو

 ییبمانم ور دل تنها ستیکه اصال مشترک ن یمشترک

@shahregoftegoo



مسخره نبود؟ اصال چرا من دلم ماندن  یادیز م؟یها

  خواست؟ینم

عقب  ت،یم و جدبا اخ ب،یدست در ج د،یآ یم جلو

. ستدیا یاو هم م خوردیو کمرم که به در م روم،یم

 مانده:  میلبها ینگاهش رو

 

 یچ ادتهیو تب،  یداریخواب و ب ونیم شبید -

  ؟یگفت

 

نبود، من فقط مخدر و عطر آغوشش را در  ادمی! نه

 حافظه ام داشتم:

  

 گفتم؟  یچ -

 

 دوستت داشته باشم! خوامیم یگفت -

@shahregoftegoo



 

 [04.07.21 12:5۶] 
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 یوقفه و تند م یکه ب یدرشت شده و قلب یچشمها با

. من گفته بودم؟ کنمیفقط الل شده نگاهش م دیکوب

بودم چه گفتم که، اصال مگر  دهیمن که نفهم ؟یک

قدر تلخ و پر اشوب نگاهم  نیزدم که ا یبد یحرف

  کند؟یم

 

 ! یو حال بد ونیتب و هذ یپا زارمیحرفت و م -

 

قدر از من و قلبم  نیچرا؟ چرا ا میبگو خواستیم دلم

 است؟  دیناام

@shahregoftegoo



 

 چرا؟  یدونیم -

 

پر  یجاده  کیمثل  شیچشمها کنم،ینگاهش م فقط

 : دیزده، ناام خیسوز و برف بود، سرد، 

 

 یداشت، تو قتیاومد، اگه حق یچون اگه از قلبت م -

تب باال و حال  ینه وقت یتگفیو حال خوبت م یداریب

 بد، مغزت و از کار انداخته! 

 

تا  کنمیهم حق داشت، لب باز م یلیداشت، خ حق

دوستت داشته باشم، دارم  خواهدیمن دلم م میبگو

 یوقت ترسمیم ترسم،یاما، م کنمیتمام تالشم را هم م

شد و قلبم  یجار میرگ ها انیحس دوست داشتنت م

همان فاجعه و  انیم تو، متو زد بفهم یفقط و فقط برا

@shahregoftegoo



و در واقع من  یاز من دل کند شه،یهم یآشوب، برا

 ! کنمیم لیدارم خودم را تحم

 

 ماهور!؟  -

 

واژه ها را گم  یوقت ،یشویالل م یوقت شدیم کاش

کردن  یزندگ یحرف زدن به اندازه  یوقت ،یکنیم

را از  تیباشد که حرفها یکس شود،یسخت م

 بخواند!  تیچشمها

 

و او  ،یزده بودم، با درماندگ شیو درد صدا غم با

من  یخسته و دلخور بود که به حرف چشمها یادیز

 دل بدهد: 

 

@shahregoftegoo



اون مرد  دونمینم دونم،یاز اوضاع قلبت نم یچیمن ه -

 نوینه، اما ا ای یهنوز دوست دار اشینامرد یو با همه 

 ! یهم به من ندار یکه عالقه ا دونمیخوب م

 

 یانگار من، تو د،یارب یم یتلخ شیچشمها از

زده قدم  خیسرد و  یهمان جاده  انیم شیچشمها

 یزده بود و از درون م خیطور تنم  نیکه ا زدمیم

 : دمیلرز

 

 ب،یخونه و شهر غر هی یتهران، تنها، تو یتو یزندگ -

کردن  تیکردن و اذ یسخته، و من  ادم تالف قتایحق

 وقت نبودم!  چیه ستم،ین

 

رحم  یب یادیو او، ز خدچریم میچشمها یتو اشک

 نشده؟ 

@shahregoftegoo



 

من برگردم  یتا وقت ،یب یب شیبمون، پ نجایهم -

 میادامه بد یجور نیهم یفکراتو بکن، اگه دوست دار

الزم  یهر چ ،یستیتنها ن نجایبمون، الاقل ا نجایتو هم

 نیا ییجا هی یبا من، اگه هم دوست داشت یداشت

حترام ا متیبازم به تصم ،یمسخره رو تموم کن یزندگ

 !یریبگ میبهتر تصم یکه بتون رمیمن م زارم،یم

 

 [04.07.21 12:5۶] 
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تنم  دیدوخت و من هم با یو م دیبریم خودش

و بعدش چه کنم؟ دل  رمیطالق؟ طالق بگ کردم؟یم

 یب یکه ب نیو تا آخر عمر فکر کنم هم یب یبدهم به ب

است؟ اصال من  یام کاف ندهیتمام ا یبرا ماه را دارم

@shahregoftegoo



 یماندم؟ طالق را در خانواده  یزنده هم م شدمیجدا م

 مودت چه طور معنا کرده بودن؟ 

 

 یتو میبگو شدیحرف بزنم؟ چرا نم توانستمینم چرا

چرا  ست؟یهم ن انیک یتو نباشد جا یقلب من اگر جا

 یجیگ ایدن کی انیمن هنوز م میبگو توانستمینم

من آغوشت را  دانم،یرا خوب م یزیچ کیاما،  معلقم

 دوست دارم! 

 

 یرابطه کمک بزرگ هیبه  ینبودن و دور شدن گاه -

 ! کنهیم

 

گفته بود  ی. وقتشودیو راه نفس من باز م رودیم عقب

تنها بودن و آواره شدن را  ی،وقت ستیعاشقم ن گرید

من مطمئن  یوقت داد،یم حیمشترکمان ترج یبه خانه 

@shahregoftegoo



 گرید یماه نکهیا یدوستم ندارد و فقط برا گریبودم د

 یرا دارد، چطور از احساس ب مینشود هوا یقربان

  زدم؟یحرف م تمیهو

 

 من را همراهت ببر؟  اینرو،  گفتمیم چطور

 

افتم و او چشم از  یمونا م ادی خوردیخانه که م زنگ

بغلش کنم  خواستی. من دلم مردیگیبازم م مهین یلبها

 :میگوشش بگو یو تو

 

 

 دونمیو ندارم، من نم یماهور من جز تو کس یدونیم "

بودنتو دوست دارم و  دونمینه، فقط م ایدوستت دارم 

 ".ترسمیاز نبودنت م

 

@shahregoftegoo



 تا در را باز کند.  زندیم رونیو او از اتاق ب رومیم عقب

درهم و پر از دلهره ام را درست  یچهره  کنمیم تالش

ماه را  یب یگران بو نگاه ن رومیم رونیکنم، از اتاق ب

ماه بفهمد من با  یب یاگر ب ی. وانمیب یخودم م یرو

 اش چه کرده ام!  یچشم قشنگ دوست داشتن

 

 !ن؟یبود زنگ زد مه یک -

  

نگران را داشتم و  یچشمها نیهم ایاز دار دن من

 یاداوری شیهر روز خودم را برا دیکه با یحافظه ا

 یبه مرد نفرت انیکه، عشقش را م یو ماهور کردمیم

 از دست داده بودم!  گرید

 

 ماه.  یب یمونا بود ب -

 

@shahregoftegoo



و مونا نگران کفش  ندیآ یاز پله ها باال م نمیب یم

 : دیآ یآورد و سمتم م یرا از پا در م شیها

 

  ن؟یتو!؟چشه ا یخوب -

 

 یوقت کنمیو من فقط نگاهش م گفت،یرا م ماهور

و  ودریم یب ی. مونا سمت بشودیماهور هم وارد خانه م

  دیگویماهور م

 

 کیهستم،  یب یب شیمن پ دیاتاق راحت باش دیبر -

 . رمیم گهیساعت د

 

حواسش به من بود و من، از  شه،یجوره، هم همه

 ! دمیکشیخجالت م شیچشمها

 

@shahregoftegoo



  شه؟ینم رتید -

 

 نه!  -

 

بشنوم، فحش  حتیداشتم با مونا حرف بزنم، نص ازین

ماهور  ونیرا مد مینرود من نفس ها ادمیبخورم، و 

 هستم!

 

 [05.07.21 12:37] 
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و  دیآ یسمتم م شودیجدا م یب یکه از آغوش ب مونا

که مهربان نبود  یدرهم و نگاه یماهور با همان اخمها

@shahregoftegoo



و من، همان قدر درمانده و خسته  رودیم یب یب شیپ

 : میگویم

 

 با اجازه.  یب یب -

 

 دخترا.  دیراحت باش دیرب -

 

مونا صورتم را  بندمیو در را که م میشویاتاق م وارد

 : ردیگیقاب م

 

که از ماهان  یتو که از اون روز ؟یا افهیچه ق نیا -

 ! یکه داغون تر یکتک خورد

 

 کرد،یداغون تر بودم، روحم درد م گفت،یم راست

 یرا تو یداشتم چند روز ازیو من ن کرد،یدرد م یلیخ

@shahregoftegoo



هم...  داریمنت ببارم و بخوابم و ب یآغوش امن و ب کی

 نشوم! 

 

 ؟یمل کنهیم تتیماهور اذ -

  

بارم  راهیکاش بد و ب زد،یکاش داد م کرد،یم تمیاذ کاش

 بود:  یو تالف تیکاش اهل اذ کرد،یم

 

 نه! -

 

  ؟یضیمر -

 

کردن و  تیشکا یبودم، آماده  دنیبار یآماده  من

و او هم کنارم،  نمینش یتخت م یرو ،یریبهانه گ

 : ردیگیدستش م یکرده ام را تو خیدست 

@shahregoftegoo



 

 ! یحرف بزن لعنت گهیبا من که د -

 

 میو اشک از چشمها زنم،یپلک م کنم،یم نگاهش

 افتد:  یم نییپا

 

 بابا صادق خونش راهم نداد.  -

 

 : زنمیاشکم را پس م یو عصب شنومیآرامش را م رمیبم

 

 نگار. ا دهیماهورم کم کم داره پسم م -

 

 : کندیو شوکه نگاهم م شودیباز م شیابروها ی گره

 

  ؟ییمگه تو کاال ده؟یپسم م یچ یعنی -

@shahregoftegoo



 

جلوت؟ من  ینیب یم یباارزش تر زیتو چ ستم؟ین -

 خوانم،یدوتا ادم که نم نیب شمیم یفقط دارم پاس کار

 سر نخواستنم دعواس! 

 

ماهور دوستت نداشته  شهیمگه م ،یچرند نگو مل -

 که...  رهیم نیاز ب یطور نیمگه عشق همباشه؟ 

 

 نالم:  یبغض م انیم

 

 کمه.  یلیعشق و نفرت خ یفاصله  -

 

 ولت کنه؟  خوادیم یکه فکر کرد شدهیچ -

 

@shahregoftegoo



 نهیآه س نیکاش ا زنم،یچنگ م ینفس یرا از ب میگلو

 کند:  یکار میسوز به آسمان برسد و الاقل خدا برا

 

 بدون من برگرده.  خوادیم -

 

کس بودم،  یو ب بیمظلوم گفته بودم، چقدر غر چقدر

و  کندیبزرگ شده بود. بغلم م ییتنها یوالیچقدر ه

 : گردمیاغوشش دنبال آرامش م انیمن م

 

 مرد و؟ نیبچسب ا ینگفتم دو دست -
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@shahregoftegoo



 : شودیم یام متالش نهیس انیم بغض

 

و بچسبم که دوسش  یسفت آدم شدیم یچه جور -

 ندارم!؟ 

 

 : کندیرا نوازش م کمرم

 

 من برات.  رمیبم -

 

دختر  هیچرا بخواد؟  خواد،یمن و نم گهیماهورم د -

  کار؟یچ خوادیدروغگو کلک و م یدست خورده 

 

 ... کایمل -

 

@shahregoftegoo



از  کنمیو من فقط فرصت م خوردیبه در م یا ضربه

 یشربت تو ینیهور با ساغوش مونا جدا شوم. ما

 ظیغل شیمن اخمها دنیو با د کندیدستش در را باز م

را پاک  میاندازم و اشکها یم ری. سرم را زشودیتر م

 : رومیو سمتش م شومی. بلند مکنمیم

 

 . یاومدم خودم، مرس یم -

 

 پر بود از بغض،لرزش، درد:  میصدا

 

 شمال وصله؟ چه خبره باز؟ یایشما به در یچشما -

 

 حوصله:  یبود،تند و ناارام و ب دتن

 

 . ستین یزیچ -

@shahregoftegoo



 

دستم بود و او  یشربت تو ینیلرزانم به س نگاه

 : کندیمونا را هم نم یمالحظه 

 

  م؟ینیس یمن تو -

 

و  شودیو مونا ناچار بلند م دیآ یبا درد باال م نگاهم

 یب یکه ب یو آرام طور ردیگیرا از دستم م ینیس

 : زندینشنود لب م

 

درد و دل دوستانه بود ماهور خان، دلتنگ حاج  مکی -

 صادق! 

 

 شیچرا چشمها رد،یگیاز من نم یرا لحظه ا نگاهش

  سوزاند؟یتنم را م دیمثل اس

@shahregoftegoo



 

هنوز واست تجربه نشده درد و دل کردن فقط  -

و  یمشکل یچیکردن ه هیو گر کنهیم شتریمشکالتتو ب

  کنه؟یحل نم

 

کاش  کند،یم یاداوریکه فاجعه اتفاق افتاد را  یروز آن

 باشد! دهیرا نشن میحرفها

مونا و  یداشت خوب نباشد اما، حق نداشت جلو حق

 ماه تلخ باشد: یب یب

 

 شده مادر؟ یزیماهور چ -

 

 : دیگویارام تر م یبرگردد کم نکهیا بدون

 

 نه دورت بگردم.  -

@shahregoftegoo



 

تا  گرددیو برم ردیگیم میرا با مکث از چشمها نگاهش

 : دیگویپر از بغض م ییدابرود که مونا با ص

 

 ماهور خان؟  -

 

و من با دلهره  گردد،یو سمتش برم ستدیا یم ماهور

از رفتنش  یزیچ کنمیو خدا خدا م کنمیمونا را نگاه م

 : دینگو

 

 و نداره! چکسیجز شما ه یمل -
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و  یدار، پر از هزار دلخور یمعن ق،یعم کند،یم نگاهش

 تاسف: 

 

 ! دیکرد یاداوریممنون که  -

 

 توانستینم یخوب نبود. ابدا خوب نبود. وقت ماهور

حالش بد  یعنیماه را هم بکند  یب یمراعات مهمان ب

 بود! 

 

و در  رومیدرنگ عقب م یمن ب رودیکه م یب یب سمت

را  ینیو س کندی. مونا کالفه نفسش را فوت مبندمیرا م

 :گذاردیم زیم یرو

 

 چش شده؟  نیا -

@shahregoftegoo



 

 : دهمیم واریام را به د هیتک بدحال

 

 خوامیبهش گفتم م یتب و بدحال ونیم شبید -

 دوستت داشته باشم! 

 

 خب؟  -

 

چون  یگفت ونیهذ گهیچشمام م یامروز زل زده تو -

 یحال خوب یحالت بد بود، اگه حرفت درست بود تو

 ! یزدیم

 

پر آبم  میچشمها ی رهینگران خو دل دیآ یم جلو

 : پرسدیم

 

@shahregoftegoo



 ؟یبهش نگفت یحال خوب یو تو تو -

 

به چه  دیبا گهیشدم، د لیتحم یکاف یمن به اندازه  -

شب  نیاول یوقت خواد؟یمن و نم گهیبهم بگه د یزبون

 یتو زارهیمن و م یمشترکمون بعد از عروس یزندگ

 ... یعنی ره،یو م بیخونه و شهر غر

 

 : ردیگیم دستم را یعاص

 

 ....  یعنی ه،یشاک یعنی نایدلخوره، ا یعنی نیا -

 

 دوستم نداره!  گهیخودش گفت د -

 

و با تمام  زند،یپلک م کند،یو مبهوت نگاهم م مات

 : دیگویم شیچشمها یناباور

@shahregoftegoo



 

 هیاز گر ینجوریا شهیکه دوست نداره مگه م یمرد-

  زه؟یکردنت بهم بر

 

آن و با تمام  یگوشه  کنمیو کز م رومیتخت م سمت

 : نالمیقلبم م یتو یدیناام

 

 نکهیکردن و حال بد من، از ا هیفقط خستس، از گر -

 همش سربارشم!

 

 !؟ یدوسش دار کا؟یمل -

 

و جوابش را  خوردیم چیمغزم پ یتو یبود که ه یسوال

نشده بود  یهم هنوز آن قدر قو دی، شا کردمینم دایپ

 عالقه! ایاست  یحس یبتمیکه بدانم اسم حس هو

@shahregoftegoo



 

 .دونمینم -
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**** 

را مرور  شیها حتیکه رفت مدام حرفها و نص مونا

نشستم و  اطیح یتخت تو یو همان جا رو کردمیم

سخت تر  طیشرا گذردیفکر کردم چرا هر چقدر م

ماالت، به احت یفکر چیکه بدون ه یچرا روز شود؟یم

 انیک یمزخرف، پا به خانه  یادیاعتماد ز کیبا 

با من  هنخواهد ک گرید انیگذاشتم فکر نکردم اگر ک

متعصب چه  یخانواده  نیباشد آخر و عاقبت من با ا

 !؟ شودیم

@shahregoftegoo



 

عقلم را دادم دست قلبم و تخته گاز جلو رفتم  چرا

 که ارزشش را نداشت؟  یبه مرد دنیرس یبرا

 

 کردیدرصد هم فکر م کیبود و  ایدن یحاال کجا قایدق

 من چه کرده؟  یبا زندگ

 

 یو وارد پوشه  کشمیم رونیب بمیهمراهم را از ج تلفن

به  یازین کردم،یپاکشان م دیبا شوم،یم میعکس ها

جفت چشم  کی یحماقتم نداشتم وقت یاداوریبودن و 

که  یعشق کردمینگاهش م یمقابلم بود و وقت شهیهم

 ! دمیدیرا نم دمیدیم آن یاول تو یروزها

 

@shahregoftegoo



چقدر آن  م،یبود ایلب در کنم،یاول را نگاه م عکس

از لحظه  یداشتم، چقدر بعض یروز احساس خوشبحت

 اند!  یها پوچ و خال

 

 میعکس سوم، دستها م،یجنگل بود یدوم، تو عکس

 بار گرفته بود!  نیاول یرا برا

 

 یعاشقانه، قول ها یخودم، از او، از تمام حرفها از

عشق اگر عشق  کردمیبودم و فکر م زاریقانه تر، بعاش

خدا پشتت کوه است و دلت قرص  ی شهیباشد تا هم

 هم مانده بود!؟  یبود و دلم.. دل یاما، من پشتم خال

 

خانه اش، قلبم سوخت،  یچهارم تولدم بود، تو عکس

 ام سوخت!  شهیسوخت، تمام ر میچشمها

 

@shahregoftegoo



 ... ریمن دارم م -

 

 د،یآ یو نگاهم با هراس باال م شمکیم یپر از ترس نیه

 یامده بود؟ چرا متوجه اش نشده بودم؟ دلم را کس یک

قفل  یگوش یصفحه  ینگاهش رو یکند وقت شیاز جا

 یاز حد م شیب یقفل کردن گوش یشد و دست من برا

 ! زدیم جیو گ دیلرز

 

و پر از  یخال یمثل دو حفره  شیچشمها ش،یچشمها

 را بسوزاند!  آتش بود که قصد داشت تمامت

 

 مرور خاطراته؟  -

 

 پر از خش و خشم بود. شیصدا

@shahregoftegoo



 یقدر احمق بودم؟دستش برا نیچرا ا ایخدا ا،یخدا

و من با هراس و بغض عقب  دیآ یجلو م یگرفتن گوش

 : کشمیم

 

 . دمیم حیماهور؟ توض -

 

 ! یگوش -

 

فشار  نیا ریبارم، و قلبم ز یم رم،یمیم ستم،یا یم

 د: به زدن ندار یلیتما

 

 ! کنهیفقط حالتو بدتر م -

 

 : کندیبغضم را بزرگتر م شخندشین

 

@shahregoftegoo



 شما؟  یاِ؟ فکر حال منم هست -

 

بخوانم،  شیاز چشمها توانستمیرا م تشیعصبان شدت

 حیتا توض کنمیدرد امده بود و من جان م رتشیغ

 بدهم:

  

پاکشون کنم  خواستمیدارم، م نارویرفته بود ا ادمی -

 بخدا. 

 

 کنم هان؟  یقبل از پاک کردن رفع دلتنگ یبعد گفت -

 

را از دستم  یگوش یکه عصب میبگو یزیچ خواهمیم

و هر  کندیتماشا م یکی یکیو عکس ها را  کشدیم

 !شودیلحظه صورتش جمع تر م

 

@shahregoftegoo
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 تمام شیآمد، چشمها یخونش در نم یزدیم کارد

 یو درد در تک تک اجزا دادیخشمش را نشان م

 بود.  دایصورتش پ

 

 یبچه  کیپناه مقابلش، مثل  یمن، من بدشانس و ب و

بودم تا دستور بدهد  ستادهیپناه و کتک خورده، ا یب

 ! رمیبم ایبروم 

 

دست  کند،یاندازد و نگاهم م یتخت م یرا رو یگوش

ه ک یاز دختر دیمتاسف، ناام ،یعصبان ب،یدر ج

 باورش داشت:  یروزگار

@shahregoftegoo



 

 یکه کردم پ یبه حماقت شتریب گذرهیهر چقدر م -

 . برمیم

 

. رودیو سمت در م داردیبرم نیزم یرا از رو ساکش

رفتن برگشتن هم  نیا ؟ینجوریا رفت؟یداشت م

 داشت؟ 

 

 ماهور!؟  -

 

تمام  میصدا روم،ی. جلو مگرددیاما برنم ستدیا یم

 عالم را داشت:  یدردها

 

@shahregoftegoo



از خودم که  یعکسا متنفرم، حت نیاز صاحب امن  -

بخدا، به  زارم،یمرد و دوست داشتم ب نیا یروزگار

 رفته بود پاکشون کنم!  ادمی ،یب یجون ب

 

 یدلم طوفان یبغض و باران داشتم، چقدر هوا چقدر

. کردمیرا با تمام وجودم حس م یبود، چقدر بدبخت

است که  یزیچ نیاول شخندین گردد،یسمتم برم

 یآن ته مانده  شیو چشمها کند،یورتش را پر مص

 و باور را هم ندارد:  یمهربان

 

 ! ستیمهم ن گهید -

 

را داشت. و  ایدن یها یجمله اش تمام سرد کی نیهم

 بود.  شیحق با او و چشمها شه،یطبق معمول هم

 

@shahregoftegoo



 . کردمیمن فقط داشتم حماقتمو مرور م -

 

 نالم:  ین مو م کندیو در را باز م گرددیتوجه برم یب

 

 نرو!  ینجوریماهور، ا -

 

مرده  مینرود؟ چرا حس ها ینجوریمهم بود که ا چرا

و مغزم،  دادیرا نم یآالرم و هشدار چیبود و قلبم ه

  کرد؟یم یاداوریو خودم را  انیمغزم فقط نفرتم را از ک

 

خراب تر  یبد حیرو هر چقدر توض زایچ یبعض -

 ! یب یب شیبرو پ شه،یم

 

@shahregoftegoo



در را بندد که در را نگه  خواهدیو م رودیم رونیب

 خوردیم میچشمها یو بغض مثل رعد و برق تو دارمیم

 بارد:  یم میو بعد، باران از چشمها

 

من  ستم،یپست و بد ن یکنیقدرام که فکر م نیمن ا -

من واقعا  فهمم،یشوهر دارم، تورودارم، تعهد و م

 دوستت داشته باشم ماهور!  خوامیم

 

. گفته ماندیم میچشمها یاز حسش رو یخال یچشمها

فکر نکرده بودم. من  یگرید زیچ چیبودم و به ه

 یکار دیو با کردمیمرد را دره ذره اب م نیداشتم ا

 یوقت نتوانم و نشود که دلم برا چیاگر ه یحت کردمیم

 مرد برود! نیا

 

 [07.07.21 12:45] 
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الزم شد  ای یخواست یزیباش، چ یب یقب بمرا -

 یپول گذاشتم هم برا کمیکمد اتاق هم  یخبرکن، تو

 خدافظ!  ،یب یخودت هم ب

 

پشت هم  یو دل من را انگار کس رودیم نیماش سمت

 یسمتش بروم که ساک را رو خواهمی. مزدیچاقو م

کوبد و دستش را  یاندازد و در را م یجلو م یصندل

  :کندیسمتم دراز م

 

 کوچه؟  یتو انیم ینجوریا -

 

@shahregoftegoo



ها را  تیدرک موقع ییغرقم، خسته ام و توانا جم،یگ

که  ییندارم. به سر و وضعم و بلوز شلوار تنم و موها

 دیآ ی. سمتم مرومیو عقب م کنمینگاه م ختهیدورم ر

 کوبد.  یو در را مقابل نگاه ملتمسم م

 

 قهیشق یو درد تو بندمیرا با درد و ترس م میچشمها

همان  یعقب تر، و رو روم،ی. عقب مچدیپیم میها

 . کنمیپدر، سقوط م یب یتخت، کنار همان گوش

 

 یو ب یکس یب ایدن کیهم رفت و من ماندم و  ماهور

 من نبود.  یکه حافظه اش قد غم ها یماه یب

 

 کردیبه امان خدا رها م نجایاگر مرا هم گشت،یبرنم اگر

  کردم؟یچه م دیمرا نخواهد، با گریاگر د رفت،یو م

 

@shahregoftegoo



بر  یزیچ چیناتوان شده بودم، چقدر از پس ه چقدر

تنها حس  ینفس بودم و خفگ یامدم، چقدر ب ینم

 االنم بود. 

 

و عکس ها را ، تمامشان را، پاک  دارمیرا برم یگوش

 اورد:  یمرا به خودم م یب یب یو صدا کنمیم

 

 مادر؟  کایمل -

 

 قیفس عمن کنم،یرا پاک م میاشکها شوم،یم بلند

ارام  یحال خراب را کم نیا کنمیو تالش م کشمیم

 کنم. 

 

که  ییبه لبها چسبانمیو لبخند را م شومیخانه م وارد

 از حافظه اش پاک شده بود.  دنیخند

@shahregoftegoo



 

 ماه؟  یب یجونم ب -

 

 ماهور رفت مادر؟  -

 

فرار  شیاز نگاه کردن به چشمها کردمیتالش م داشتم

 کنم. 

 

شام اماده  یبرا یزیچ هیبرم رفت، من  یب یاره ب -

 کنم. 

 

دلم را شخم  یو انگار تو رومیآشپزخانه م سمت

 : زدندیم

 

  کا؟یتو حالت خوبه مل -
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ام را به  هیاندازم و تک یآشپزخانه م یرا تو خودم

 : زنمیبغض ها را پس م دهم،یم وارید

 

 د؟یخوریم یشام چ ،یب یخوبم ب -
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بود و  الیسرش انعکاس هزار صدا و فکر و خ یتو

 . شدینم دایآرامش پ یذره ا یبرا ییجا

و  دنیکوب یاش طبل م اهویمغز شلوغ و پر از ه یتو

 . خوردندیو تاب م چیدردها پ
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را، با سرعت باال، و مرور هر آنچه که اتفاق  ریمس تمام

دو نفره همسرش،  ریتصو یند و لحظه اافتاده بود گذرا

 یآن عکس از جلو یتو ان،یبه اسم ک یبا پسر

و انگار دارکوب ها به جان  رفتیکنار نم شیچشمها

و آرام هم  سوختیاش م نهیقلبش افتاده بودند که س

 ! شدینم

 

از سر زدن به روزبه و و بردنش به مطب و مجدد  بعد

 یه برگشت و حاال، ویشدنش به استود تیزیو

خش داشت، درد  شیصدا شد،ینم یو ه خواندیم

هم  شیداشت، و هر چه بود صدا یحوصلگ یداشت، ب

 نبود!  شهیماهور هم یصدا

 

 واسه بعد ماهور؟  میبزار یخوایم -
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 شیو هدفون را از گوش ها ردیگیم نیرا از زم نگاهش

را جلو  یو صندل شودیبلند م ی. رضا عاصداردیبرم

پس ذهنش  ییو جا ندینش یمقابلش م کشد،یم

 ماهور در مرز سقوط است:  دهدیهشدار م

 

 چته مرد؟  -

 

قابل  یاز دردها گفتن نداشت و درد ماهور حت یبعض

 فکر کردن هم نبود: 

 

کنم  یکنم مردم، اومدم عاشق یاومدم زندگ -

 یاومدم ثواب کنم کباب شدم، چه خبره تو زارشدم،یب

 رضا؟  ایدن نیا
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 شیاز دستها شهیهم یبرا یماه یوقت یوقت، حت چیه

طور زار و  نیبود. ا دهیطور ند نیسر خورد ماهور را ا

 و درمانده:  شانیپر

 

کردن و ثواب کردن،  یکردن و زندگ یعاشق یبرا -

اون  ،یو فکر کن یماهور، ببخش یببخش دیاول با

 . دهیدخترم مثل خواهرت، داره تاوان قلبش و م

 

 من عاقل تر بود!  از زن ،یکرد ول یخودکش یماه -

 

 هیقدر با حرص و خشم گفته بود که رضا چند ثان آن

 شوکه نگاهش کرد: 

 

 یدینگفته رس کایبه نفرت؟ مل یدیعاشق نشده رس -

 به زنم زنم گفتن؟ 
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کردن ساخته نشدم،  یمن واسه درست زندگ -

هر ورش و  د،یلنگ میزندگ یجا هیخدا  ی شهیهم

ر جا غرورم و ه د،یترک گشیور د هیدرست کردم 

 کردم سوختم، بسه واقعا!  یپام و خوب ریگذاشتم ز

 

 ؟یزنیغر م رزنایچرا مثل پ ؟یمردحساب شدهیچ -

 ...کایمل
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وجود نداره رضا، من فقط جسم  ییکایمل کا؟یمل -

نکشنش،  که رونیب دمیشو از اون خونه کش یزخم
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علطه  شهیاون عقد از ر ومد،یروح و قلبش با من ن

اون بله پر بود از  ست،یدلش با من نبود و ن یوقت

وقت  چیه خواد،یاجبار، پس غلطه، اون دختر من و نم

قفس و  نیدر ا دینخواست، من نجاتش دادم و حاال، با

 باز کنم تا بره. 

 

 یزرو ؟یدختر و ببر هیدل  یستیبلد ن یبگ یخوایم -

واسه صدات،  رنیمیکه م دنیم امیهزار تا دختر بهت پ

عاشق کردن زن خودت که ور دلتم هست  یبعد تو تو

  ؟یموند

 

 ! ستین ایو دلبر ایبچه باز نیمن قد ا یحوصله  -

 

 : دیگویو قدم زنان م شودیبلند م یعصب رضا
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ماهور، سر  ادیجازدنات بدم م نیآخ که چقدر از ا -

 ،یگفت ،یکرد حتیاز بس نص یدیپوک یهم گفت یماه

تا مثال  یو ولش کرد یبعدم که خسته شد ،یداد زد

 دادن...  لتیخودش فکر کنه و ادم شه جنازشو تحو

 

 : زندیمالحضه داد م یب ماهور

 

  ؟یاریمن ن ادیپدر و  یقدر اون روز ب نیا شهیم -

 

 : رودیرضا هم باال م یصدا

 

 دهیندبار گزسوراخ چ هیمردک، آدم از  شه،ینه، نم -

 خیتار یخوایچرا م ؟یمگه؟ چند بار بگم و نفهم شهیم

 شتریسر زنت ب گس،ید یماه هی کایتکرارشه؟ مل

و  یکنار اومد یتو با همه چ یقبول، ول یدار رتیغ

@shahregoftegoo



کاره  مهین یزندگ نیپس تالشتو بکن و ا ،یعقدش کرد

عاشق کردن اون  ارهد یکار یکنیرو بساز، فکر م

و نداره،  یاحساس کس یتو بکه جز  یدختر؟ دختر

 عاشق کردنش مثل اب خوردن و.... 

 

 آخه!؟  یدونیم یتو چ -

 

به قول تو از  خواستیاگه م کایمل دونمی،من فقط م-

 خوادیمزندان خالص شه خودش زبون داشت... نیا

دور،  یزیرو بر نهیک نیبسازه، اگه تو ا خوادیبمونه، م

  افتاده... یا گهیوسط اتفاق د نیاگه ا

 

توان  رود،یو آشفته سمت در م شودیبلند م ماهور

را  شیرضا بازو داد،یاجازه نم رتشیگفتن نداشت، غ

 : کشدیم

@shahregoftegoo



 

 یشیقبل از ساختن خودت داغون م یجور نیا -

 ماهور! 

 

 نجایو نداشتم هم خیاگه ترس تکرار شدن تار -

 یاسمشم باشه تو ،یب یب شیاونم پ شه،یهم موندم،یم

 نکنن.  تشیادش اذشناسنامم که خونو

 

 ؟یخودت و نابود کن یزندگ یخوایماهور؟ م -

 

 ؟یسراغ دار یتو راه بهتر -
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که  یهفته ا کیهفته از رفتن ماهور گذشته بود،  کی

مرا  یو تماس ها امیداد و نه پ امینه تماس گرفت نه پ

 ته خط!  یعنی نیداد و ا جواب

 

با خودم، قلبم، روراست و صادق باشم،  خواستمیم

از نبودنش قشنگ تر و بهتربود و من،  یلیبودنش خ

 یکارها یکه پا یچقدر بدبخت بودم که قدر مرد

 ! دانستمیرا نم ستادیا ینکرده ام هم م

 

هر کدام از  یب یروز بود که نبود، و ب 7نبود،  ماهور

 میچشمها کردیمرا باور م یالک یاس هادروغ ها و تم

خوب نبود، مثل مرغ  میرا باور نداشت، حال چشمها

 رفتن!  یسرکنده بودم که نه تاب ماندن دارد و نه رو
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 بایدختر تقر کیکه آمدند و رفتند  یچند پرستار از

کار و برخوردخوب و  یساله با داشتن سابقه  25

و  رفتمیمسن داشت را پذ یاطالعات که از زن ها

مشغول شود تا ماهور هم برگردد  یخواستم چند روز

کند. اسمش صحرا بود، مهربان و خوش  دشییو تا

 . ردیبگ باطارت توانستینم ادیز یب یبرخورد، اما ب

 

نشسته بودم و فکر  یهمان تخت چوب یرو اط،یح یتو

نخواهد که من  ایوقت برنگردد  چیاگر ماهور ه کردمیم

 !ستیه پرستار هم نب یازین گریبرگردم د

  

 الیبا خ توانستمیماه بود و من م یب یکنار ب صحرا

فکر کنم که  یغمم را بغل کنم و به مرد یراحت زانو

دادم و زنگ  امیکه پ یهفت روز از هفتصاد بار نیا یتو
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از آن را هم پاسخگو نبود و من، چقدر حس  یکیزدم 

 حقارت داشتم! 

 

 . یزیچ چینداشت، ه یزیچ چیمن ه یبرا یزندگ

و  رمیگیمجدد شماره اش را م دیبا کدام ام دانمینم

 خواستمیافتد. م یام به تقال م نهیس انیم یینفسم جا

من  میبگو خواستمیکنم، م یکنم، عذرخواه ییدلجو

اگر  یحت  رم،یمیاگر تو را هم نداشته باشم که م

 دوستت نداشته باشم! 

 

از  یخال تلخ، پر از خش. ییصدا رسدیبوق اخر که م به

قلبم رعد و  انیم ییو جا چدیپیگوشم م یتو یمهربان

 : خوردیبرق م

 

 امر؟  -

@shahregoftegoo



 

زدم، تمام تنم را برف گرفت، ضربان قلبم کند شد،  خی

بود که  یو واقع ادیآن قدر ز شیصدا یبگیحجم غر

 :شناختهیانگار هرگز مرا نم

  

 سالم.  -

 

از  شیاز جا یدلم را کس م،یرا توانستم بگو نیهم فقط

 انیسکوت کرده و من واژه ها را م کند،یم شهیو ر خیب

 سرو سامانم گم کردم:  یذهن ب

 

 ،یدیجواب تلفنامو نم ،یهفتس رفت کیماهور؟  -

 من...  ،یمن مردم از نگران ،ینداد امامویجواب پ

 

 امر؟  -

@shahregoftegoo



 

بود، اشکم را قبل از  دهیپرس یشتریبار با خشم ب نیا

 :کنمیپاک م ختنیر
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من دارم خفه  ؟یبرگرد شهیم ؟یمنو ببخش شهیم -

 . شمیم

 

باال،  ادیاون عکسارو مرور کن نفست خود به خود م -

 ! ستین ایبچه باز نیزنگ نزن، اعصاب من قد ا گمید

 

 ! کنمیماهور، قطع نکن، خواهش م -

@shahregoftegoo



 

نفسش را کالفه  شودیباعث م میصدا یو باران تو بغض

 فوت کند: 

 

 با من و خودت!  یکرد کاریچ نیبب -

 

ام بارها  یزندگ یمن تو م؟یمردن فراتر هم داشت از

کدامشان به  چیمرده بودم، تجربه اش را داشتم، ه

اسمش مردن نبود، حتما و  نیبار نبود. ا نیا یدردناک

 قطعا زجرکش شدن بود. 

 

من اون عکسارو  یم باور کنقسم بخور یو ک یبه چ -

فقط باز کردم که پاکشون کنم؟به کدوم مقدسات قسم 

 تونمیم یچه جور زارم؟یب کهیبخورم من از اون مرت
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و دوست داشته باشم که ازم سواستفاده کرد و  یمرد

 بدبختم کرد و گم شد؟ 

 

 زدمیچنگ م یسمانیکرده بود و من به هر ر سکوت

ستش نداشتم؟ که دو یاز دست ندادن مرد یبرا

 بود؟  یچه جورِ مزخرف زندگ گرید نیبود؟ ا یمنطق

 

خودتو  یخوایم ای ،یخوایمن و نم گهیاگه... اگه د -

 یفیبالتکل نیالاقل بهم بگو، ا یو طالقم بد یراحت کن

 ماهور.  کنهیم ونمیداره د

 

طرفه که طرفم من و که  هی یزندگ هیبمونم وسط  -

 شیگوش یم توعشق گذشتت یعکسا یچیه خوادینم

بشه خانوم مودت؟ که چه  یبشه؟ که چ یداره که چ

به سرم؟ مگه ما  یبزن یگل یبزنم به سرت؟ که چ یگُل
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چندسال  م؟مگهیادامه بد ینجوریکه ا میخودازار

چند بار  گهم م؟یکنیم یمگه چند بار زندگ م؟یجوون

 هی یتو یایتو ب ه؟یاسمش زندگ نیا م؟یشیعاشق م

اسمش  نیو تنها و من اواره؟ ا تک بیخونه و شهر غر

 الکردار؟  هیزندگ

 

 یپله ها م یو نگاه صحرا را از باال زدیریم میاشکها

 :نمیب

 

 من...  ی... ولی... ولستینه... ن -

 

 شد،ینم زدند،یرا زخم م میها داشتند گلو بغض

بود و از پسش  دیهنوز قلبم پر از ترد توانستم،ینم

بعد از  خورد؟یم مامدم اما، قلب به چه درد یبرنم
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بدون  توانستمیم یتا ک ،یب یمن، کنار ب یماهور مهدو

 کنم؟  یدردسر زندگ

 

 یشناسنامت، زندگ یتو بمون همونجا، با اسم من تو -

 م،یشیجدا م میتو کن، خرجتم با خودمه، دوست داشت

 ! ستمیمن زندانبان ن

 

لعنت  ،یزندگ نیو زمان، لعنت به تمام ا نیبه زم لعنت

 : ایدن یها انیم کبه تما

 

 من دوست دارم ماهور.  شت،یبرگردم پ خوامیمن م -

 

دردش را ، قلبش را، آرام کنم، گفتم که  یکه کم گفتم

 نیرا نگه دارم، ا یزندگ نیجبران کنم، گفتم که ا یکم

اما عقلم خوب  زدیم جیمرد را، قلب من هنوز گ
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که مردها  یروزگار نیا یمرد مثل ماهور تو دیفهمیم

 !شودیم دایباباصادق و ماهان کم پ ایهستند  انیک ای

 

 :کنمیکرده بود و من جان م سکوت

  

درست  یزندگ هی شهیم ،یاگه هنوز من و بخوا -

 .میبساز
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 ؟یعاشقم شد هویتو  تویهود زندگ نیمن شدم راب -

باور  دی! حتما منم بایشقونه و جذابعا ییویعجب سنار

 کنم نه؟ 
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برف  شیسرد، از صدا یلیتلخ، خ یلیشده بود، خ تلخ

 : دیبار یم

 

از روز قبل دوستت  شتریهر روز ب یاجازه بد شهیم -

کنم؟  یباهات زندگ یاجازه بد شهیداشته باشم؟ م

  ام؟یبد یجبران همه  یبرا یفرصت بد هیبهم  شهیم

 

 ! شودیکه نم شودینم که شودینم یگاه -

 

 یزندگ ی دهیگند یلحظه ها نیا قاینبود؟ خدا دق خدا

ماهور و  یبرا م،یمن و دردها یمن کجا بود؟ چرا برا

  کرد؟ینم یکار ش،یچشمها
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بدون تو  نجایشناسنامم ا یبا اسم تو تو تونمیمن نم -

 اهیس یشناسنامه  هیکنم و تو هم اونجا با  یزندگ

ماهور، برگرد حرف  شهینم. یو حروم کن تیزندگ

 بعدش...  م،یبزن

 

شده بود و  دهیچیپ میها مثل طناب دار دور گلو بغض

 : گرفتیداشت نفسم را م

 

 بعدش؟  -

 

 همونه!  یتو بگ یبعدش هر چ -

 

 خوبه!؟  یب یب -
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تب و  انیو من م دیآ یم نییصحرا پله ها را پا نمیب یم

 : کنمیبغض و اشک نگاهش م

 

 یایرستار گرفتم منتظرم تو بخوبه، واسش پ -

  ؟یایم ،یکن دشییتا

 

 : کندینگران نگاهم م صحرا

 

  د؟یشما خوب -

 

 : پرسدیو او مردد م زنمیم پلک

 

 ی هیتموم شده، بق یب یخشاب قرص فشار ب -

 قرصاش کجاست؟ 
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 چسبانم:  یام م نهیرا به س یگوش

 

 کشو اتاق.  یتو -

 

 ممنون.  -

 

. سکوت چسبانمیه گوشم مرا ب یو من گوش گرددیبرم

 : داستیپ شیها یکرده، و از سکوتش عمق خستگ

 

  ؟یایماهور؟ م -

 

 یصبور ستم،یخودم ن ستم،یروزا آدم ن نیمن ا -

ماهور  نیا دم،یمرده، منطقم و سر بر امیندارم، مهربون

 هی اد،یم گهیادم د هینداره، فرض کن  یچیه ادیاگه ب

اعات کردن و ادم که مر هی ش،یادم که خودت ساخت
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ادم  هی ست،یگذشته ن هیآدم که شب هی ست،ین ادشی

داشت،  خالصه  نفرتشده که ازش  یمرد هیکه شب

! حاال یباز یبلد نبودم مارو اوردنمون تو یبگم، ما باز

 ام؟یاوصاف، ب نیخانوم مودت، با ا
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 خواستی. دلم مزدیم خونیام شب نهیه به سبود ک غم

! یستین شهیکه تو ماهور هم داستیپ تیاز صدا میبگو

 زمستان را کم کرده!  یرو تیصدا

 

@shahregoftegoo



کردن  یماهور گذشته را کشته بودم؟ من از مهربان من

 یکرده بودم؟ چقدر بد بود مانشیکردن پش یو فداکار

 ! یمودت، چقدر مشمئزکننده شده بود کایمل

 

 . ایب -

 

زده جواب  خیو او همون طور  شکندیم میگلو یتو صدا

 : دهدیم

 

 .امیم -

  

 میاگر بگو کردمی. فکر مکندیتماس را قطع م و

و همان عشق را هم  گرددیدوستت دارم خوشحال برم

و  یاما، ماهور آن قدر از من عصبان کندیم ممیتقد

@shahregoftegoo



را هم  میدوستت دارم ها یو دلخور بود که حت دیناام

 کرد! باور ن

 

کران و موج  یزل زدند به وسعت ب خواست،یم ایدر دلم

را  ایدر ی. دلم صداخواستیسرکشش را م یها

تلخ  یگوشم و تمام کند صدا یتو چدیکه بپ خواستیم

 :گفتیرا که م یماهور مهدو

 

 یصبور ستم،یخودم ن ستم،یروزا آدم ن نیمن ا -

هور ما نیا دم،یمرده، منطقم و سر بر امیندارم، مهربون

 هی اد،یم گهیادم د هینداره، فرض کن  یچیه ادیاگه ب

ادم که مراعات کردن و  هی ش،یادم که خودت ساخت

ادم  هی ست،یگذشته ن هیآدم که شب هی ست،ین ادشی

داشت، خالصه بگم  نفرتشده که ازش  یمرد هیکه شب

@shahregoftegoo



! حاال خانوم یمارو اوردنمون تو باز میبلد نبود یما باز

  ام؟یاف، باوص نیمودت، با ا

 

 میگلو یو با هزار بغض تکه تکه شده تو شومیم بلند

 یب ی. صحرا داخل آشپزخانه بود و بشومیوارد خانه م

 یو لبه  رومیم گفت،جلویدستش ذکر م یتو حیبا تسب

 به آرامش صورتش:  زنمیو زل م نمینش یتخت م

 

 !؟ یب یب یواسه ماهورم دعا کن شهیم -

 

 : یاز نگران شودیممهربانش پر  شهیهم یچشمها

 

 مگه؟  شدهیچشم قشنگم چ -

 

 : دمیمردم و از خودم خجالت کش شیلرزش صدا یبرا

@shahregoftegoo



 

 ناارومه، بخاطر پدرش.  کمی ،یچیه -

 

 خانوم؟  ایدر دیبا ماهور خوشبخت -

 

و کجا خوشبخت  یک دیآ ینم ادمیمن  خوشبخت؟

 یبود؟ چه جور یچه شکل یکردم. خوشبخت یزندگ

 بود؟ 

 

 . ادیز -

 

 یودل من برا شودیخط م شیو چشمها زندیم لبخند

 یو تو کنمی. بغلش مرودیبغل کردن جسم تپل اش م

 : میگویگوشش م

 

@shahregoftegoo



 زود برگردم؟  ایمن برم در -

 

بزار فردا برو مادر، ماهور  شهیم کیاالن هوا داره تار -

 برگرده؟  خوادینم

 

 نالم:  یو م بندمیم چشم

 

 .ادیفردا م -
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 *** 

قرار،  یشده بود و من منتظر ماهور بودم، ب صبح

 نگران و مضطرب!  خته،یآشفته، بهم ر

@shahregoftegoo



 نیاز ا خواست،یدلم همان ماهور گذشته را م راستش

هفته  کیکه  یپشت خط، از مرد یصدا نیماهور، از ا

 ! مدیترس یخبر گذاشت م یمرا از خودش ب

 

 یماه صبحانه برده بود و من تو یب یب یبرا صحرا

را  یقرار یب نیتا برسد، و خودم ا زدمیقدم م اطیح

 ! دمیفهمینم

 

قدم  کردیم رورویکه دلم را ز ییتمام آشوب ها انیم

زنگ خانه  یکه صدا کردمیو مرتب در را نگاه م زدمیم

و نگاهم قفل  ستادمیا یو من لحظه ا دیچیپ اطیح یتو

 ماند! در 

 

جلوتر، و  رم،یجلو م دهم،یرا سخت قورت م میگلو آب

را  یمرد کنمیبازش که م رود،یدست لرزانم سمت در م

@shahregoftegoo



نداشت، ابدا  یبه ماهور مهدو یکه شباهت نمیبیم

 نداشت! 

 

 یها شیو سوخته بود، ر یخال یدو گو شیچشمها

و  داد،یاش م یحوصلگ یب تیاش نشان از نها یمشک

و پهنش نشان از  یمشک یابروها نیکور ب یگره  کی

 یادینگاه ز کی. من بودم و دادیدرونش م یخشمها

 و پر از هراس!  فیبالتکل

 

 سالم.  -

 

 سالم.  -

 

 یاندازد رو یاش را م یو ساک دست شودیم اطیح وارد

مرا  یهفته تمام غصه ها کی نیکه ا یهمان تخت

@shahregoftegoo



و من  کندیو بازش م رودیم رآبیشاهد بود. سمت ش

و  یگفتن حرف یبرا کنمیپا و آن پا م نیدنبالش امدام 

 واژه ها انگار زنده به گور شده بودند که نداشتمشان! 

 

 یخال یو جا شوردیبزرگ و مردانه اش را م یدستها

را  شی. دستهاکندیحلقه اش تمام هراسم را صدبرابر م

آب را  ری. و شزدیریصورتش م یو تو کندیپر از آب م

 : میگویم جیمن گ بنددیکه م

 

 . ارمیحوله ب رمیم -

 

 . خوادینم -

 

@shahregoftegoo



تمام شده و تو زور  زیاوقات همه چ یبعض ،یدانیم

 چیو ه ،یزنیم هودهیب یدست و پا ،یزنیم خودیب

 ! ردیگیحقارت بزرگ دستت را نم کیجز  یزیچ

 

 :شومیپله ها را باال برود که سد راهش م خواهدیم

 

 ماهور؟  -

 

 یو نگاه خال چکد،یم قطرات اب از صورتش ستد،یا یم

 : ماندیمن م یپر تمنا یچشمها یو ترسناکش رو

 

  م؟یخونه و حرف بزن میبرگرد شهیم -

 

 خونه؟!  -

 

@shahregoftegoo



پر از  یو صدا سوزاندیتا مغز استخوانم را م شخندشین

 :بردیتوانم را به تاراج م یاش ته مانده  هیتمسخر و کنا
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 یخونه  یکیو روزبه خونه بود،  نیمه یخونه  یکی -

 من و تو! 

 

. آن عکس ها، آن رودیو پله ها را باال م زندیم کنارم

 نیپدر، تمام ماهور را کشت، ا یمزخرفِ ب یعکس ها

من مثل  یخانه مان وقت یکه جلونبود  یمرد آن مرد

ه نشستم تنم کوچ یو طرد شده گوشه  چارهیب یادمها

 . مراقبم بود میرا بغل زد و شبش بخاطر تب باال

@shahregoftegoo



که من بود  یماهور ادم نیبا ماهور بود، ا حق

 !شناختمشینم

 

 : دیگویو آرام م زندیبه در سالن م ی ضربه

 

  ؟یب یب ااهلل،ی -

 

 ! یچشم قشنگم که خوش اومد ایمادر، ب ایب -

ماهور و  دهد،یو محترمانه سالم م دیآ یجلو م صحرا

 . رودیو داخل خانه م دهدیجوابش را م

من  شهیهم یبرا ایقهر و دلخور است  دمیفهمیم کاش

 را گذاشته کنار؟ 

 

@shahregoftegoo



 میو سرم را با دستها کنمیهمان پله سقوط م یرو

دستمان مانده بود و راه  یرو یزندگ نیا رم،یگیم

 .کردمینم دایپ ینجات

  

 جان مادر؟  کایمل -

 

بلندشوم و  شومیمجبور م نومشیرا که م یب یب یصدا

 پله هارا باال بروم: 

 

 ماه.  یب یاومدم ب -

 

ماهور  یدستها یتو یب یب یدستها شوم،یخانه م وارد

 حسرت بزرگ!  کیمن پر شد از  ی نهیبود و تمام س

 

  ؟یاریشربت هست واسه ماهور ب -

@shahregoftegoo



 

 : دیگویسرد م ماهور

 

 .خورمینم یزیمن چ -

  

 : گرددیبرم یب ینگاهش سمت ب و

 

 نیدردات بهتره؟ با ا زدلم؟یخوبه عز یهمه چ -

  ؟یکه اومده راحت یخانوم

 

 یاگر نسبت یآن قدر قشنگ بود که حت شیها یمهربان

. خواستیاش را م یدلت مهربان یمرد هم نداشت نیبا ا

 دور!  یلیبه حال من که زنش بودم و دور، خ یوا

 

@shahregoftegoo



نم لبم و با تمام توا نمینش یم یصندل یکرده رو بغض

 : زدیتا اشکم نر رمیگیرا گاز م

 

به امون خدا  یهفته زنتو بزار کی دیتو با ،یچیمن ه -

 نیرسمشه مادر؟ مگه ا نیاونم تازه عروس و؟ ا ؟یو بر

 ریپ یننه  یاییجر تنها یبچه تاوان منو داده که ه

 تورو بکشه؟ 

 

ماه اما بغض ها تا  یب یب یشما تاج سر میبگو خواستم

 بود و توان حرف زدن نداشتم. دهیسحنجره ام ر
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@shahregoftegoo



 کار داشتم ماه قشنگم.  -

 

زنت باشه مادر، نگاه  شهیهم تیزندگ یتو تتیالو -

 ی شهیهم یمل گه،ینم یزیطفل معصوم چ نینکن ا

 چند روز مثل مرغ سرکنده نیا یخدا مظلوم بود، ول

 رزن؟یسراغ منِ پ یاول اومد یبود، حاالم که اومد

اما فهم  کنهیمن لنگون لنگون کار م یدرسته حافطه 

 ییهست خدا یو شعورم سرجاشه مادرجان، مشکل

 نکرده؟ 

 

 یو حرفها کشدیاش م یشانیبه پ یخسته دست ماهور

شده ام که  ی. مثل کسکندیبغضم را بزرگتر م یب یب

شده؟ چرا بعض  یزیچ پرسندیبعض دارد و مدام از او م

اگر نخواهد  یآن حت کیو  ؟یکنیم هیگر یدار ؟یدار

 . شودیهم بغضش منفجر م

@shahregoftegoo



 

زنمو، گرفتار بابا و کارم بودم،  دمید اطیح یمن تو -

کنه اخه قربون حافظت برم،  نیجسارت کرده توه یک

 کدوم مشکل؟ 

 

 ! ستین شهیماهور هم یچشما چشما نیا -

 

 . رودیام تا مرز انفجار م نهیو س دزیریصدا م یب اشکم

 

 من فقط نگران بابام.  -

 

بابات که  یو به خودت و تازه عروست تلخ کن یزندگ -

خوب  یهم بهش نداشت یا ژهیمن شاهدم ارادت و

زنتم  یاومد یبود م شتریکارت از دو روز ب شه،ینم

زن  ای دیکه با یمن که پرستار داشتم، اونجور ،یبردیم

@shahregoftegoo



 ستیوسط درست ن نیا یزیچ هی ای یتسیبلد ن یدار

 که من ... 

 

هراسان و پر بهت  یب یو نگاه ب شدمیخفه م داشتم

و با  کندیو همزمان ماهور هم نگاهم م گرددیسمتم برم

 .بنددیرا م شیدرد چشمها

 

  کا؟یمل -

 

 بخدا.  ستین یچی،هیب یخوبم ب -

 

 : گرددیپر از خشمش سمت ماهور برم نگاه

 

 تشیو روز تازه عروست باشه؟ اذ حال دیبا نیا -

 ماهور؟  یکنیم

@shahregoftegoo



 

 : کنمیرا پشت هم پاک م میاشکها

 

نه... نه بخدا، من فقط، فقط دلم تنگ شده بود،  -

 . یب یب گهیماهور از گل نازک تر به من نم

 

 : ردیگیدلخورش را از ماهور نم نگاه

 

تا من سر حرف  گه؟ینم یچیگفتم نگاه نکن ه یدید -

من و نگاه کن  نیچم منفجرشد. االنم بشو باز کردم ب

 خب؟ 

 

 : یشاک یلیحوصله، خ یب ،یمصنوع خندد،یم ماهور

 

 کنم خب فداتشم؟  کاریچ -

@shahregoftegoo



 

رفتار  یچه جور یهم بلد بود یبا اون ماه یتو حت -

 ؟یستیشه، بعد با زن خودت بلد ن تیکه کمتر اد یکن
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 : زندیرا چنگ م شیموها یعاص ماهور

 

 که. نشده  کسالیهفته نبودم  کی -

 

 یقدر ب نیا یوقت کرد یاوا خاک عالم، بچه تو ک -

!؟بلندشو اروم کن زنت و حرف بزن یاحساس ش

 که.  یباهاش، باز نشست

@shahregoftegoo



 

غم  دیشنیکنارم که م شود،یو بلند م دیگویم یچشم

و دور کمرم  کندیدستش را باز م سوزاند،یتمامم را م

هوا  یب خوردیاش م نهیس یاندازد و سرم که تو یم

 : شکنندیبغض ها م

 

 خانوم؟  کایمل -

 

 یآغوشش تمام مسکن ها کشم،یرا نفس م عطرش

 کیعالم را داشت، اما سرد بود، گرما نداشت، پشتش 

 بود.  بیاجبار بدترک

 

 یب یاومدم، اروم باش ب ریکه د خوامیمعذرت م -

 باشه؟ میزنیما بعد حرف م شه،یناراحت م

  

@shahregoftegoo



 یسوختن دهن کج انیو م سوختیم سوخت،یم قلبم

 دیکوب یم نیام پا زم نهیهمان س انیو انگار م کردیم

از  تیحماقت ها انیمرد را م نیکه چرا، چرا عشق ا

از  یاغوش پر از اجبار و خال کیکه حاال  یدست داد

 شود؟ بتیگرما نص

 

 !؟ یکن یبابات زن دارمثل  یخوایم -

 

و دست ماهور  شودیبهت و شوک قطع م انیام م هیگر

 : زندیلب م جی. ماهور گشودیدور تنم شل م

 

  ؟یب یب -

 

@shahregoftegoo



 شه،یوقتم نم چیکه خوشبخت نشد، ه نمیمه -

فکر  ،یسپردم دستت که خوشبختش کن کارویمل

 کم تره برام؟  نیاز تو و مه یکنیم

 

 اش نگه داشته بود:  نهیبازو و س انیجا مرا م همان

 

 کردم مگه دورت بگردم؟  کاریمن چ -

 

و خرجش  یزن با محبت و توجه زندست، بلد -

و  شهیچقدر عاشقته و دلتنگت م یدونیم ؟یکنینم

گفتم  اد،یزنگ نزدم گفتم م یه ؟یایهفته نم کی

هفته ول کنه،  کی دینوعروس شو نبا دونهیخودش م

که  نیا به مهروزبه هم محبت کردن بلد بود، ام

شون بچم  ینامزد لیاونم اوا شد،یخشک م دیرسیم

هم  نیهفته گذاشت و رفت مشهد دنبال کارش، مه ود

@shahregoftegoo



 دیعاطفه ندار گفت،ینم یچیه کردیکز م ینجوریهم

 !؟ دیو بفهم یدلتنگ دیدرکم ندار دیدلتنگ ش

 

بودم، انگار  دهیند یطور عصب نیرا ا یب یوقت ب چیه

تازه شده بود و ماهور باز  شیبرا نیمه یداغ بدبخت

 . دیشن یبدموقع من حرف م یداشت بخاطر اشکها

 

 . خوامیمعذرت م شه،یتکرار نم گهیحق با شماست، د -

 

پاشو  دیحرف بزن دیخلوت کن کمیبردار ببرش اتاق  -

 .چشم قشنگ میکه از دستت شاک
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 *** 

آرام  کردمیتخت نشسته بودم و تالش م یاتاق رو یتو

مقابلم  بیمقابلم که دست در ج نیباشم تا مرد خشمگ

 تر نکنم.  یبود را عصبان ستادهیا

 

 نه؟  گهید ینابودمون کن یکمر بست -

 

و شرمنده ام به نگاه پر از خشمش  یاشک یچشمها

 : زنمیو لب م چسبدیم

 

 . خوامیمعذرت م -

 

 یاونم جلو یمعن یموقع و ب یب ی هیگر نیا ن؟یهم -

ته مونده ارامش بمونه  هی یزاریبود؟ م یماه چ یب یب

@shahregoftegoo



حماقت من و ندونم  ریدرگ دیاونم با ای رزنیواسه اون پ

 تو بشه؟  یکار

 

 ریبود حس سربار بودن، شرمنده بودن، حق یبد حس

 نیدوستت ندارد،و تمام ا چکسیه نکهیبودن، حس ا

 . کردیتر م فیو ضع فیمرا ضعحس ها داشت 

 

 باور کن دست خودم نبود ماهور.  -

 

هفته  کیکه  ؟یکن هیکه گر یشیتو دلتنگ من م -

با روان من  کا،یکنه؟ نکن مل ونتینبودن من د

 نکن، گناه کردم عاشقت شدم؟ گناه کردم...  ینجوریا

 

 انگار:  رسدیچاه به گوشش م کیاز اعماق  میصدا

 

@shahregoftegoo



نبود،  یچینبود، ه چکسیار هانگ ینبود یوقت -

 و ندارم!  چکسیکرد،باورم شد ه تمینبودنت واقعا اذ

 

و دست اخر  کندیدار نگاهم م یو معن رهیخ هیثان چند

. قدم کشدیو عقب م کشدیم شیها شیبه ر یدست

 : یعاص خته،یکالفه، بهم ر زند،یم

 

 کنم ماهور.  یباهات زندگ خوامیمن م -

 

هم  شیاز چشمها یتلخ زند،یم شخندین ستد،یا یم

 : کندیشره م

 

چون  ؟یندار گهیچون راه د ؟یچرا؟ چون مجبور -

 ؟ینیبیو با من بودن م یتنها راه خالص شدن از بدبخت

بهش  یکه عشق یعمر با اجبار و مرد هی یتونیم
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تا من و  یجون بکن یخوایم ؟یکن یزندگ ینداشت

  ؟یمتیبه چه ق ؟یشکست نخور گهیبار د هیکه  یبخوا

 

 : رومیو سمتش م شومیم بلند

 

 یا گهیوقت جز تو به مرد د چیاگه برگردم عقب، ه -

 دم،یمعرفت د دم،ید یمن از تو مردونگ کنم،یفکر نم

 تونمیم یجور دم،چهیاثبات عشق د دم،یشجاعت د

 یتو حام ،یمن بود یبهت نداشته باشم؟ تو ناج یحس

مونم منم ب نکهیانتخاب ا ،یکه بمون گمینم نارویا ،یمن

 برم با خودته!  ای

 

  دیگویم یو آخ پر درد ردیگیرا سمت سقف م سرش
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که گذشتش  یبمون یبا کس ینخوا یتو حق دار -

االنتو نابود کرده،بهت کلک زده، تهمت زده، ابروتو 

من دلم  ،یحقا با تو ماهور، ول یهمه  ،یبرده، حق دار

 تو ی، ولمثل تو دمیباهات بمونم، چون مرد ند خوادیم

 همونه! یتو بگ یهر چ م،یببخش یاگه نتون ،یاگه نخوا
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 یهمان تخت م یو رو کشدیو درمانده عقب م خسته

پردرد  نمینش یو کنارش که م رومیجلو م ند،ینش

 : دیگویم

 

 .. دمیاون عکسارو د یاز وقت -
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 کوبد:  یش مقلب یمشت رو با

 

 مرده!  نجایا یزیچ هی -

 

 یها امیو پ کشمیم رونیب بمیهمراهم را از ج تلفن

مرد  نیقلبم را نشان ا شدیاورم، کاش م یمونارا م

جبران،  یبرا کندینگاه کن، دارد جان م میبدهم و بگو

 مثل قبل شدنت:  یذره ا یبرا

 

 ماهور؟  -

 

 یم یو نگاهش به صفحه گوش چرخدیسمتم م سرش

 ماند:
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انداخت پاکشون کنم، بخدا دروغ  ادمینگاه کن، مونا  -

که من تب  یواسه همون شب ن،یبب خشویتار گم،ینم

من از صاحب  ،یول یباورم نکن گهید یکردم، حق دار

 . زارمیاون عکسا ب

 

 یذره ا شیو انگار زخمها شودیباز م یکم صورتش

 .کندیم دایپ امیالت

 

که با من  یمون روزچرا ه ؟یچرا نگهشون داشت -

عقد پاکشون  یسفره  یپا یخاک برسر نشست

 !؟ینکرد

 

رفت  ادمینره، بعد کال  ادمینگه داشتم حماقتم  -

 یکه روزا یاز دختر یزیدارمشون، ماهور؟نگام کن، چ

جز تو واسه از دست دادن  یزیمونده؟ چ یدیاول د
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تلخ  کنه،یداره نابودم م یداره؟ حس حقارت و پوچ

ماهت تلخ نباش، ماهور من بد  یب یجون بنباش، تورو

 ... ینابود کردم، ول وت یکردم، اشتباه کردم، همه چ

 

 : دادندیبغض ها امان م کاش

 

احساسم گم  ست،یسرجاش ن یچیه امته،یتو قلبم ق -

زمخت  ،یهمه فاجعه و اتقاق و بدبخت نیا نیشده ب

درست بشه  یشده، سخت شده، خسته شده، اما وقت

اگه  ،یب ی... به جون همون بیول خواد،یفقط تورو م

 یجور هی رم،یگمشو، م یازت خستم، بگ یبرو، بگ یبگ

 ! ینیرنگمم نب گهید رمیم
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عشق و نفرت، بخشش و  نیب کا،یکردم مل ریمن گ -

 ریموندن و رفتن، ساختن و خراب کردن، من گ نه،یک

 . شمیکردم و دارم خفه م

 

ز درون رو به و من ا رود،یو سمت در م شودیم بلند

 نالم:  یزوال م

 

 ماهور!؟  -

 

 چسباند:  یاش را به در م یشانیپ ستد،یا یم

 

  یخودم،نه برا ینه برا م؟یکنم ببخش کاریچ -

اروم شدنت،  یکس تر نشدنم، برا یب ینه برا موندنم،

 نم،یاون ماهور گذشته رو بب گهیبار د هی نکهیا یبرا
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 یجلو هنکیکجا، مهم ا ستیمهم ن رم،یبعدش، م

 تو نباشم! یچشما
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 ایچسباند. دن یو درمانده کمرش را به در م گرددیبرم

 ین ین یتو یتوانیرا م یو خستگ یدرماندگ ایدن

 ! ینیبب شیچشمها

 

. من، ستمیا یجلوتر، و درست مقابلش م روم،یم جلو

بودم  ختهیمرد را فرور نیتنه، تمام ا کیمودت،  کایمل

 تشیدلم به حما دم؟یکش یو هنوز زنده بودم؟ نفس م

 هم خوش بود؟
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حق  گهیمن د نمیبیم کنمیاالن که خوب نگات م -

 انتخاب و خواستن و درخواست کردنم ندارم! 

 

 داشت،یو خسته قدم برم ریپ لیف کیام  نهیس یتو

ام را پر از  نهیس تمام شیپا یهر بار محکمتر، و جا

و نفسم را تنگ تر  کردیو درشت م زیر یترک ها

 . کردیم

 

بدون تو، با اسمت  یهمونه، اگه بگ یبگ یهر کار -

 یب یب شیپ نجا،یهم مونم،یشناسنامم بمونمم م یتو

  ؟یبگ یبهش چ یفکر کرد ،یماه، ول

 

نگاه پر از هزار احساس  کیفقط نگاه،  کند،یم نگاهم

 ه: مرده و دفن نشد
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تهش با سر  کنمیکه فکر م یزیبن بستِ، به هر چ -

 یبخوام به تو فکر نکنم، هر جور وار،یتو د رمیم

روزبه، دق  ،یب یبزارمت کنار، وجدانم، مادرم، ب

 !کننیم

 

جا  یکوبد برا یم نیافتد و قلبم پا زم یم نییپا سرم

 امنش:  ی نهیهمان س یخوش کردن رو

 

ممکنه قبل از درست  م،یادامه بد ینجوریاگه هم هم -

بن  ست،ین یزندگ نیاسم ا م،ینابودش یشدن همه چ

 بست. 

 

فاصله را به صفر  روم،یبرگردد که جلوتر م خواهدیم

 یو سرم را، سر دردناک و پر از آشوبم را، رو رسانمیم
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 میمشت ها انیرا م راهنشیو پ زارمیاش م نهیس

کنار تنش  شیو دستها ستادهی. همان طور ارمیگیم

 ... یعنی نیافتاده و ا

 

 خنک شه!  گرمیاون قدر بزنمت که ج شدیکاش م -

 

 : سوزاندیتا مغز استخوانم را م درد

 

قلبو  نیا رمیبرگردم به گذشته و گِل بگ شدیکاش م -

 نلرزه!  یواسه آدم اشتباه گهیکه د

 

 :رسدیم میتا چشمها بغض

  

 کاریبا قلبم؟ چ یکرد کاریبا من؟ چ یکرد کاریچ -

 دن با ما؟ کر
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به مرز انفجار  یقلبم مثل بمب ساعت یحوال ییجا بغض

 : رسدیم

 

 کنم باهات؟  کاریچ -

 

 هیگر انیو من م کندیم سیرا خ راهنشیپ میاشکها

 نالم:  یم

 

 خوابه؟یماهور؟ ماهان از اون شب به بعد و راحت م -

و  اشونیروزگار جواب بد نیا یکجا چیآدم بدا ه

 یبد باشم، بد زندگ خواستمیمماهور؟ من ن رن؟یگینم

 باشه؟ دیکنم، ببخش
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و تمام  سوختیخودمان م یآخ که چقدر دلم برا آخ،

 .شدیهم نم
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اون اتاق  یغلط کردم ماهور، اشتباه کردم که تو -

 یاومد تخت و تو یداغون افتاده بودم رو یوقت ،یلعنت

غلط کردم که نگفتم،  ن،ییپا دمتیکمک، با خودم کش

 ییروزا یمن، حت ینگات هرز نرفت رو ینگفتم تو حت

چشم پاک  ،یمحترم بود ،یمرد بود ،یکه عاشقم بود

با ارزش نگاه  یش هیبه من فقط و فقط به چشم  ،یبود

 . یکرد
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کمرم  یدستش را نوازش وار رو رودیکه م نفسم

 : کشدیم

 

  نمت؟یبب شنوه،یم یب یآروم، ب ش،یه -

 

بودم ماهور، ماهان و بابام زجرکشم  دهیمن ترس -

مهمه،  یمردن ول یمردن مهم نبودا، چه جور کردن،یم

 . بخدا دمیترسیمن ازشون م

 

 نفس بکش.  دونم،یم -

 

 مدت را:  نیا یتمام دردها بارمیو م زنمیم هق

 

 الویه زارهیم یهمه چ یو جا رتیغ یماهان وقت -

و له  یچ ستیترسناک که مهم ن یوالیه هی شه،یم
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. فتهیخش ن رتشیآبرو و غ نکهیکنه، فقط مهم ا

حس کردم  دمتیو د یماهور، امروز که اومد یدونیم

 ره،یراه م کشه،یادم و کشتم که زندس، نفس م هی

و اعدام  اتلمنِ ق شهینم یمرده، و حت یول زنه،یحرف م

 نابودم کنه. قتل هیکنن که کمتر عذاب وجدان 

 

من  ه؟یفکرا چ نیا کا،یمل یکشیخودت و م یدار -

 خودم خواستم که... 

 

شعور و دوست  یچون من ب ،یکرد یمردونگ -

اون  یبخدا منم خواستم بگم مونا گفت وقت ،یداشت

بخشتت،  یدوستت داره تو هم برو و عاشقش شو، م

همون اتاق با آبروت  یعشق تو تو دونستینم گهید

 دفن شد. 
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 خواهدیو م ردیگیرا م میو بازوها دیگو یم یکالفه ا نچ

 نالم: یمرا از خودش جدا کند که م

  

کجا رو جز  جیبار، من ه نیبزار بمونم، واسه اخر -

 ماهور، بزار بمونم.  ستیکجا امن ن چیندارم، ه نجایا

 

 : کندیرا دور کمرم محکم م شیدستها

 

کنم، که ببخشم، فراموش  کنمیمن دارم جون م -

 یاون عکسا همه  کا،یمدت و جون کندم مل نیتموم ا

باور کنم  تونمیتالش منو دود کرد و برد هوا، من نم

 .... ای یبا من اروم ای ،یدوستم دار

 

اورد و  یم رونیام از دل قلبم سر ب نهیس انیم یحس

که به  یشناختمش، حس یکه م یزند،حسیشکوفه م
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حاال داشت داشتم و باورش نداشتم  مانیبودنش ا

دل دل  کشم،یعطرش را نفس م دادیمخودش را نشان

 : میگویتر م نانیبار محکتر و با اطم نیو ا کنمیم

 

من دوستت دارم ماهور، االن مطمئنم که دوستت  -

ارومم،  نجایفقط ا یوقت شونم،یو پر یستین یدارم، وقت

دلتنگت  یوقت ترسم،یاز نبودن و نداشتت م یوقت

 تت دارم!... دوسیعنی شم،یم
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را  ختهیبهم ر یزندگ نیا کردمیتالش م داشتم

سروسامان بدهم و قلبم را، تمام قلبم را، بزنم به نام 
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جهنم داغ و  کیکه تمامم را از  یمرد ،یماهور مهدو

عوت و به بهشت خودش د دیکش رونیب یجیمرگ تدر

 کرد. 

 

شانس بزرگ  کی تیزندگ یاز آدمها تو یبعض بودن

 که ته ندارد!  ییها یبدبخت انیغرق نشدن م یاست برا

 

تا آن  م،یدیخند م،یحرف زد یب یروز را کنار ب تمام

را بشورد و ببرد. تا  شیچند ساعت پ یدلهره و بدحال

 یساعت کیو ماهور  مانیرا راحت کنم از زندگ الشیخ

ماه  یب یب طیاشت و با صحرا در مورد شرارا وقت گذ

 . رفتیرا پذ طیحرف زد و صحرا هم تمام شرا

 

گوش ماهور از عالقه ام گفتم آرام تر  یتو یوقت از

سابقه اش کم شده  یب یبودم، آرام تر بود، از آن تلخ
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بود اما، هنوز هم نگاهش ماهور سابق نبود، هنوز هم 

که  کردمیم را مباورم نداشت، و من داشتم تمام تالش

 جبران کنم. 

 

تنها  دیباز با دانستمیو من نم میبود فردا برگرد قرار

 . نه ایآن خانه روزگار بگذرانم  یتو

 

 د،یمادر، نگران منم نباش دیبرس تونیبه زندگ دیبر -

 یحتما دوستا ه،یصحرا دختر مهربون و خون گرم

 . هم یبرا میشیم یخوب

 

اش را  یو کالفگ یناما نگرا زندیلبخند م ماهور

 انکار کند:  تواندینم
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 شیاریبچه هم هر وقت دلتنگ خانوادش شد م نیا -

 رفتیهر روز م یهفته که نبود کی نیماهور، باشه؟ ا

 یدعوتا یچرا حاج دونمینم یبه خانوادش، ول زدیسر م

 . کردیمن و قبول نم

 

ماند و  یم میچشمها یو پر از بهت ماهور رو جیگ نگاه

 افتد.  یم نییدرد و خجالت پا سر من با

 

 د،یفتیزحمت ب یتو خواستنیحتما نم ،یب یچشم ب -

 . میبلندش دیصبح زود با میبخواب میریما م

 

 . ریمادر، شبتون بخ دیبر -

 

ماه  یب یب میرویو سمت اتاق که م میشویدو بلند م هر

 : دیگویم
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 بابات روبه راهه ماهور؟  -

 

 یو تلخ و ب گرددیبرم یب یماهور سمت ب نیغمگ نگاه

 : زندیحس لب م

 

 دعاش کن ماهرخ بانو. -

 

و رختخواب ها را  بندمیدر را م میشویاتاق که م وارد

 : ستدیا یو درست مقابلم م دیا یکه جلو م کنمیپهن م

 

  ؟یرفتیبابات کجا م یهر روز شما به اسم خونه  -

 

 یبرا شیدست و پا زدن ها انیداشت، هنوز هم م شک

 یمن و برگرداندنِ احساسش به منِ لعنت دنیبخش
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خدا حق  ی شهیشک داشت، و چقدر سخت بود که هم

 با مرد چشم قشنگ مقابلم بود.
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 : چسبدیو منتظرش م یبه نگاه عاص نگاهم

 

 بهم؟  یشک دار -

 

و با سوال جواب بدن  سواالم نکهیبهت نگفته بودم ا -

  کنه؟یم میچقدر عصب

 

 . ینگفته بود -
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آرام، بدون خشونت، و انگشت  رد،یگیام را م چانه

 زندیزل م کشد،یچانه ام م یشستش را نوازش وار رو

 یو انگار تمام قلبم از نگاهش خال میچشمها یتو

 . شودیم

 

به  ابونا،یخ نیکوچه، به ا نیشهر، به ا نیمن به ا -

جنگلش، کافه هاش، خونه هاش، رستوراناش،  اش،یدر

 زارم،یندارم، از وجب به وجبش ب یپارکاش، حس خوب

شهرتون  یخونه، از همه  نیکامل ترشو بگم، من جز ا

 متنفرم. 

 

فرار کنم و  شیاز نگاه کردن به چشمها خواستیم دلم

مهربان بودند  شهیکه هم ییادمها یچقدر تلخ شد،ینم
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 یکریدر و پ یبغض ب انیتم مدردناک بود. فقط توانس

 بپرسم:  ساختیکه داشت از تمامم باران م

 

 چرا؟  -

 

 : سوزاندیتمام تنم را م دیمثل اس نگاهش

 

افته، هر بار که  یشهر م نیچون هر بار که نگام به ا -

 نمیبیو جنگلشو م ایخونه هاشو کافه هاشو، در یهمه 

اون کجاش، با  قایمکانا، دق نیا یتو کجا کنمیفکر م

 ایو رو ینشست ،یدیو خند ینشست وزیپف ی کهیمرت

و  ینشست ،یگذاشت هیو از قلبت ما ینشست ،یافتی

 یخونه  یتو یمرد هی یفکر نکرد هیثان هی یحت

 بهم گفته دوستت دارم.  یروز هیماهرخ 
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و اشک تمام  ماندیم شیچشمها یشوکه ام رو نگاه

 شتریچانه ام ب یفشار دستش رو کند،یرا تار م دمید

 : شودیم

 

 یوقت گهید ده،یخاطر نم تیشهر به من امن نیا -

وسط  نیالاقل تو ا اد،یبهش نفسم خوب باال نم رسمیم

 نیمن، من اگه بهت شک کنم ا یدردا یدرد نزار رو

 یوقت یارومم ول شهیمن هم زنم،یقدر آروم حرف نم

 . ستیجلودارم ن یمنفجرشم، کس

 

 : دیچک میبا حرفم اشکها همزمان

 

همونجا، صدبار  شستم،یساعت م کی ا،یدر رفتمیم -

 ،یدادی... ج..جواب نمدادمیم امیپ زدم،یبهت زنگ م

بابام  یخونه  کردیهم فکر م یب یخونه، ب گشتمیبرم
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هست،  نمیدورب یعکساش تو یکنیبودم، اگه باور نم

 عکس گرفتم. دونهیهر روز که رفتم 

 

ت شست افتد و با انگش یم نییاز چانه ام پا دستش

 . کندیرا پاک م میاشکها

 

 . کنمیباور م -

 

اتش بود اما، من همچنان  یمثل آب رو حرفش

هر  رد،یگیو دستم را م زندیبرق را م دی.کلسوختمیم

بار خودش مرا  نیو ا میکشیرختخواب دراز م یدو رو

 میموها نیکه ب شیآغوشش، انگشتها یتو کشدیم

 شیهالب کشم،یو نفس م بندمیچشم م کندیحرکت م

او  و شومیخودم جمع م یگوشم، تو یرو چسباندیرا م
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 زیحواست را از همه چ تشیکه جذاب ییبا همان صدا

 : دیگویم کردیپرت م

 

دلخور بشن،  توننیم شن،یعاشق م یآدما وقت -

و متنفر شن، اما  دیناام یبشن، حت یبشن، شاک یعصب

عاشق نباشن، عشق اگه عشق باشه  شهینم گهید

 م،یمن عصب شه،یخاک نم ،یداره ولصعود و فرود 

 اما...  م،یدرد اومده، شاک رتمیغ ه،یدلخورم، باورم زخم

 

 : زندیو پچ م زدیریفرو م دلم

 

 .یهنوزم عاشقتم دختر موچتر -
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جور بهتر،  کی گر،یجور د کیاز صبح ها را،  یبعض

به  زیو همه چ یکنیجور قشنگتر چشم باز م کی

چشمت قشنگ است، و امروز بعد از سالها، بعد از 

مزخرف  یحس یو ب یهدف یب کیکه با  یهزاران صبح

 داریو عشق ب دیام کیباالخره با  کردمیچشم باز م

افتاد و غرق  رماهو ی رهیشده بودم و نگاهم به نگاه خ

 . لذت و عشق شدم

 

 شدیو کجا م کرد،یاشت مرا تماشا مبود و د دارشدهیب

حس قشنگ را تجربه کرد جز کنار ماهور  نیا

 !؟ یمهدو

 

 . ریسالم، صبح بخ -
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بود که  رشینظ یب یگوشم انعکاس صدا یهم تو هنوز

 ! یهنوزم عاشقتم دختر موچتر گفتیم

 

 خانوم.  ایدر ریصبحت بخ -

 

 یداشت.  مثل ب تیلبخند که واقع کی زنم،یم لبخند

غنج رفت  دنشیزده بود و دل من از شن میاه صدام یب

 فرستد:  یرا پشت گوشم م می، موها

 

 . شهیرمید م،یپاشو جمع کن بر -

 

 چشم.  -
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اش و  یساعت مچ شود،یو بلند م زندیم لبخند

اش  یشگیو بعد آن گردنبند هم بنددیدستبندش را م

 . شیچشمها یبود برا یغم بزرگ یاندازد. ماه یرا م

 

  اد؟یم یچه ساعتصحرا  -

 

 و بدم.  یب یب یصبحونه  رمیمن م رسه،یم 9 -

 خودم، تو فقط ساکارو جمع کن.  رمیم -

 

و  لیوسا رودیم رونیو از اتاق که ب میگویم یا باشه

 رونیو از اتاق ب دهمیساک ها جا م یلباس ها را تو

برده بود و  یب یب یصبحانه را برا ینی. ماهور سرومیم

 . ندیشنیو گل م گفتندیل گل مداشتند طبق معمو

 

 . ریجونم، صبح بخ یب یسالم ب -
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 باشه مادر. ریصبحت بخ اجانم،یسالم در -

  

صورتم  رم،یم یبهداشت سیو سمت سرو زنمیم لبخند

که  نمیب یماهور را م مییآ یم رونیو ب زنمیرا که آب م

 : دهدیاش را نشانم م یساعت مچ

 

در منظم هستن ق نیا شهیشد، هم میساعت نه و ن -

 خانوم؟  نیا

 

نداشت. حاضر بودم  ریماه نظ یب یب یبرا شیها ینگران

 زن دوست ندارد.  نیا یرا اندازه  چکسیقسم بخورم ه

 

 شیپ یاومد، حتما مشکل یسر ساعت م شهیهم -

 باهاش؟  رمیاومده، تماس بگ
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 تنهاست.  یب یب میبرگرد دیبگو با ر،یبگ -

 

 : کندینگاهمان م یاه شاکم یب یو ب میگویم یا باشه

 

به  دیبر ه؟یحرفا چ نیدوسالس؟ ا یمگه بچه  یب یب -

 .مادر جان دیبرس تونیکار و زندگ

  

 : رودیو ماهور سمتش م زنمیم لبخند

 

نظم داشته باشن  دیبا م،یقرار مدار دار شونیما با ا -

 ماهرخ خانوم. 

 

مادرجون  اد،یاون بچم م دیصبحونتون و بخور -

 .رمیمیکه من نم ییتنها
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وارد اتاق بشوم  خوامیو م دیگویم یخدا نکنه ا ماهور

و ماهور با  خوردیتماس گرفتن که زنگ خانه م یبرا

 .رودیم اطیگفتن اومد سمت ح
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را  گریهمد م،یدیخند م،یرا حرف زد ریطول مس تمام

و من فکر کردم چقدر  میتماشا کرد یقشنگتر با حس

و سنگ صبور  تیکوه باشد برا کیمرد که  کیداشتن 

 یکه تورا بفهمد، کس یخوب است. کس تیدردها یبرا

خوشبخت  یو مطمئن باش یکه کنارش ارام باش

 ! یشویم
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رفتنش، دوباره تنها  یدلهره  میدیخانه که رس به

دارد  زیهمه چ مکردیم الیمن خ نکهیا یشدنم، دلهره 

 کردیام م وانهیداشت د شودیدرست م

 

باز  میانداخت و در را برا دیکل میدیواحد که رس  یجلو

کرد داخل خانه شدم و فکر کردم اگر برود، اگر نماند، 

و  کردمیو درست همان لحظه که دلنگران نگاهش م

وارد خانه شد و در را  زدمیاگرها دست و پا م انیم

مت اتاق برد. و من ماندم و شوق بست و ساک ها را س

 ! تنشماندنش، بودنش، داش

 

 یرو دمیدوش گرفتم و برگشتم، د نکهیحاال، بعد از ا و

که تا حاال با او بودن را تجربه نکرده ام دراز  یتخت

 یام تو یدوست داشتن یمشک نیو دورب دهیکش
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.  به محض دیدیدستش است، داشت عکس ها را م

 سیخ یموها گذارد،یمش مچش یرا رو نیدورب دنمید

عکس را  رم،یگیژست م شیاورم و برا یطرفم م کیرا 

شکالت  یو بو سیخ یو بعد من با همان موها ردیگیم

خواب  دمیترسیم برم،یبه آغوشش پناه م میموها

 قشنگ باشد.  یادیز الیخ کیباشد، بودنش، ماندنش، 

 

 .یخوریسرما م -

  

 : سوختیخودم م یدلم برا چقدر

 

  ؟ینمویم -

 

پهن و  ی نهیس یاش بود و داشتم رو نهیس یرو سرم

 : دمیکشیم یفرض یخط ها میمردانه اش با ناخون ها
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 بمونم؟  -

 

 دمیبمون، من قول م شهیبمون، هم شهیآره، اگه م -

 و جبران کنم.  یهمه چ

 

آرامش و پررنگ تر کنم  نیبمونم و ا خوادیدلم م -

 ... یول

 

 کنم،یو نگاهش م رمیگیمسرم را باال  کند،یم سکوت

 : دیگویسخت م

 

 ! یدوستم دار نکهیسخته باور ا -

 

 : دهمیاما محکم جواب م شکندیم دلم
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 !؟ یکنم باور کن کاریچ -

 

 یدلخور نیبتونم صددرصد ببخشمت و ا یوقت دیشا -

 بره تو قلبم.  شتریپاک بشه، دوست داشتنتم ب

 

 یاز ماه فقط، برام ،یتا باور کن کنمیم یمن هر کار -

 ؟یگیم
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و به  شوردیرا م میلبخندش تمام دردها کند،یم نگاهم

قلب  یاحساس تو زندی. پلک که مبردیناکجاآباد م
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 ییبایفردار و قشنگش تمام ز یمژه ها کند،یفوران م

 را داشت!  ایدن یها

 

 ! یماه -

 

 یکه تو انیپا یحسرت ب کیدرد گفته بود، پر از از  پر

بدانم  خواستی. دلم مدادینشان م یخود شیچشمها

شست  یدست از زندگ شهیهم یبرا یچه شد که ماه

 یبه کدام نقطه  زادیو آدم شودی. اصال چه مو رفت

را  زیهه چ هیثان کیکه در  رسدیاز نور م یو خال اهیس

  کنند؟یتمام م

 

حرف  دباهاشیه گفت سهراب،گفت باک یاز اون روز -

 گهید رون،یکه بحثمون شد و زدم ب یبزنم، از اون روز

 اد،ینرفتم سراغش، نرفتم که فکر کنه، که به خودش ب
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 تونهینرفتم که فکر نکنه م سه،یخودش وا یپا یکه رو

غلط و تخته گاز بره...  ریبا قلقلک احساس من مس

 نشد.  و شدیچ دونمینرفتم و نم

 

سرو سامانش مرور  یذهن ب یتو یزیچه چ مدانینم

 یتو شتریرا با درد بست و مرا ب شیاما، چشمها کردیم

 اغوشش فشرد: 

 

گفتن  میبرم سراغ بابا بعدم سرکار، بپوش بر دیمن با -

 بمونه واسه بعد.  یماه یقصه 

 باشه.  -

 

شل  یحت یرا ذره ا شیعقب بکشم اما دستها خواستم

فکرش با  یبود و داشت تورا بسته  شینکرد، چشمها

 . ستیچ دانستمیکه من نم دیجنگیم یزیچ
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 ماهور؟  -

 

 جان؟  -

 

 یحرفها دنیجنبه بود و پر از عطش شن یب قلبم

 . دیچسبیکه فقط از زبان ماهور م یقشنگ

 

 حالت خوبه؟  -

 

جز عشق، جز عالقه،  ،یبدون نویا خوامیم ،یخوبم ول -

فقط داشته  یشبه هر راه و رو خواستمیم نکهیجز ا

مراقبت باشم، نجاتت بدم،  خواستمیباشمت، م

 ... گهید یجنازه  هی گردمیبرم یبرم و وقت خواستمینم

 

@shahregoftegoo



و دور از جون آرامش  کشدیم شیموها یرا ال دستش

هم  یرا با درد رو شیکالفه بود، چشمها شنوم،یرا م

 : دهدیو ادامه م گذاردیم

 

درست کنارت و آبرو، نذاشت  رتیغ ون،یم نیا دیشا -

نکنم، بهت بفهمونم من نه ماهانم نه  تتیباشم، اذ

تالش مو کردم  یمن همه  ،ینه اون مردک،ول یحاج

خونه نموندن که غرور  نیا یتو ،ینیبب بیکه کمتر آس

 تورو آزار نده.  میزخم رتیو غ

 

نداشتم در  یزیچ چیمن اگر ه زنم،یبغض لبخند م با

 مینداشته ها مرد داشتم که جبران تمام کیعوض 

تمام آروزها  یبود، خالصه  میبود، اصال تمام داشته ها

چشمش  یداغم را رو یلبها شوم،ی. خم ممیاهایو رو

 بوسم.  یو آرام و پر از عشق م گذارم،یم
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 : زنمیلب م کند،یشوکه نگاهم م کشمیکه م عقب

 

مژه ها  نیا دنیبوس کردمیروزا با خودم فکر م نیا -

 ؟یچه مزه ا
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 : دهمیبغض سرزده ادامه م کیو من پر از  زندیم لبخند

 

 شتریاز توانت، ب شتریب ،یتو واسه من همه کار کرد -

 نیکه ا یماهور، ماه یمن یتو تنها ماه زندگ اقتم،یاز ل

 و روشن کرد.  اهیس یشبها
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 میلبها یرا رو شیبار لبها نیو ا چرخدیپهلو م به

اما،  شودیو خجالت داغ م جانیتمام تنم از ه گذارد،یم

تن،  نیهنوز نتدانسته بود با ا کشد،یعقب م دهینبوس

که قبل ترها تجربه  یرابطه با دختر کیلبها، با  نیبا ا

را خوب  نیو من ا د،ییایتلخش را داشته کنار ب ی

 . دمیفهمیم

 

 یباال م میبه عالمت تسلرا  شیو دستها ندینش یم

 اورد: 

 

 . خوامیمعذرت م -

 

و دل من  شودیو وارد حمام م رودیم نییتخت پا از

. سخت شودیدر لحظه منفجر م یبمب ساعت کیمثل 
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 م؟یبگو توانستمیمن هم سخت بود، چه م یبود، برا

 یکه عکس ب یفراموش کن قبل ترها مرد میبگو

 کا،یبه تو مل آخ لعنت ده؟یمرا بوس یدیپدرش را هم د

 لعنت! 

 پوشمیلباس م کنم،یرا خشک م میو موها شومیم بلند

 : شنومیرا م شیصدا کنمیرا که مرتب م میها یو چتر

 

 من بزار.  یدست لباس برا هی کایمل -

 

 باشه.  -

 

و از حمام که  گذارمیتخت اماده م یرا رو شیها لباس

تنش را محکم  یکمربند تن پوش تو دیآ یم رونیب

 . دکنیم
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 !؟ یاریمسکن واسه من م دونهی -

 

 رم،یو جلو م دهمیرا به عالمت مثبت تکان م سرم

 : کنمیسخت بود اما، جان م

 

صورت و،  نیتن و، ا نیا تونستم،یاگه م شد،یاگه م -

هر بار با لمس و بوسه آزارت  گهیدور، که د نداختمیم

 نده. 

 

 : شنومیکالفه اش را م پوف

 

زمان  شه،یدرست م نایا یهمه  شه،یدرست م -

 . یدختر موچتر خوادیم
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 خواستیمفت، دلم م یلیهمه رو مفت باختم، خ -

 که...  ییواسه تو داشتمیدست نخورده نگه م

 

 :کندیو حرفم را قطع م ردیگیرا قاب م صورتم

  

 ستمیادامه نده، واسه من سخته، منکرشم ن ش،یه -

ر بار از ارزش تو واسه من کم نشده، فقط ه یزیچ ،یول

 کنهیسرم، تصوراتم، پرتم م یتو یسمتت فکرا امیم

 عقب. 

 

 رم،یگیرا م شیو مچ دستها برمیرا باال م میدستها

 میچشمها یو درست رو کشمیرا جلوتر م شیدستها

بغضم  شیعطر دستها یبو پوشانم،یم شیرا با دستها

 : کندیرا بزرگتر م
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  کا؟یمل -

 

و  یکیان تارهم یو تو دارمیرا محکم نگه م شیدستها

 : زنمیخجالت لب م

 

 شرمندتم ماهور. ایتا ته دن -

 

*** 

 

 ��مونه؟یآروم م یهمه چ یعنی

 ��خوشگلتون یامایاز پ ممنون
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حال و  یب یروزبه خان نشسته بودم و به چشمها کنار

حس و  چیجان نداشت، ابدا ه کردم،یرمقش نگاه م یب

 انیم نیخانم هم ا نینبود، مه شیچشمها یتو یحال

و  شیها و دل کندن ها یدلخور انیکرده بود م ریگ

 ! شیها یکردن و دلسوز یپرستار

 

مثل ماهور بود، دلش  قای. دقدمیفهمیو روزش را م حال

ته قلبش مانع  یها یدل بکند و دلبستگ خواستیم

 !شدیم

 

 شیاما، چشمها دیچرخیور روزبه خان مپروانه د مثل

 . زدیم ادیدرد را فر
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روزبه خان  تیها در مورد وضع یدکتر تازگ دانستمینم

آدم  کی یفروپاش دمیدیکه من م یزیچه گفته اما چ

اما، روزبه  دانستمیسرطان را نم ایبود، از درد و غصه 

 بدترشده بود. دمشیکه د یاول یخان نسبت به روزها

  

 یو روزبه خان ب بردیم شیرا سمت لبها قرص ماهور

و حرف گوش کن قرص را  عیمط یحرف، مثل بچه ها

 . آب یو بعد هم کم خوردیم

 

 بابا؟  دیالزم ندار یزیچ -

 

 حرف دارم.  نیبش -

 

را  میرمق گفته بود که بغض گلو یحال و ب یب آنقدر

 زخم زد و ماهور نشست. 

@shahregoftegoo



 

 ،یول گرده،یرنمو ب رهینفس م نیو کجا ا یک دونمینم -

 . یمراقب مادرت باش شهیاز هم شتریب خوامیازت م

 

. من وقت چکدیگونه ام م یو اشک رو زنمیم پلک

 نیمقابل نه! و ا ی ختهیجبران داشتم و مرد بهم ر

 دردناک بود  یلیخ

 

 یو اند ستیب شهیچون نم د،یمن و ببخش گمینم -

برام  شهیهم ،ینکردم برات ول یپدر د،یسال و بخش

 ماهور.  یبود نیزتریزع

 

ماهور  هیهم شب شیصدا تیخش داشت، جذاب شیصدا

 بود: 
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حالم  گهیبهتون زحمت دادم، من د یلیمدت خ نیا -

 قلبمه...  یتو یماهور، سرطان اصل شهیخوب نم

 

 باشد و همچنان سرسخت:  یقو کندیجان م ماهور

 

خواهش  کنه،یحرفا فقط حالتون و بدتر م نیبابا، ا -

 .. .کنمیم

 

من هر  خواد،یم خواد؟یدلم رفتن نم یکنیفکر م -

 شهیو برگردونم، نم یزیچ تونمینم گهیچقدر خوب د

دخترمو  یمن ارزو وقت یو جبران کنم، مرگ برا یزیچ

 کشتم و پسرمو...  یاونجور

 

پر از  شیو انگار تمام گلو زندیسرفه م کند،یم سکوت

 زخم است.
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و  یدلسوز نیزودتر برم که تموم شه ا خوادیدلم م -

به تاراج  شویآخ که جوون ن،یآخ مه ن،یشدن مه تیاذ

 بردم، قدرشو ندونستم. 

 

 : ردیگیدست لرزانش م یماهور را تو دست

 

تو مثل من نباش بابا، قدر زنتو بدون، بهش توجه   -

بهش  ر،یور نشو، فاصله نگکن، محبت کن، ازش د

 !یکن چقدر دوسش دار یاداوری
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 : گرددینگاه روزبه خان سمتم برم زدیریکه م میاشکها

 

جان، ماهور  کایپسرمنو داشته باش مل یتو هم هوا -

مرد به تمام معنا، تو خوشبختش کن.... من که  هیمرد، 

 نتونستم. 

 

 :کنمیپاک م میرا با سر انگشتها میاشکها

 

  چشم. -

 

 یشانیو پ شودیماهور خم م رسدیخانم که م نیمه

 : بوسدیروزبه خان را م

 

سرکار شب  رمیمن م د،یمراقب خودتون باش -

 . گردمیبرم

@shahregoftegoo



 

 : ردیگیرا سمتش م یچا ینیخانم س نیمه

 

 بخور بعد برو مادر.  یچا -

 

اومد حتما تماس  شیپ یکار ،یمرس خورمینم -

 . دیریبگ

 

 : گرددیسمتم برم و خسته اش نینگاه غمگ و

 

  ؟یمونیتو م -

 

زن و  نیرا کنار ا یمن هم چندساعت خواستیم دلم

 یاز دستم برم یمرد تنها و پر از غم باشم و اگر کار

 انجام بدهم.  دیآ
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 . مونمیم -

 

 روم،یهمراهش م رودیکه م رونیو ب کندیم یخداحافظ

 : رومیجلو م پوشد،یرا م شیکفش ها

 

 گه نه؟ م شهیحال بابا خوب م -

 

 : کندیو سر بلند م ردیگیم شیرا از کفش ها نگاهش

 

  ؟یراحت نجایا دوارم،یام -

 

 من همه جا راحتم.  ینباش بهیتو باهام غر یوقت -
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و  یلبخند از جنس خستگ کی زند،یم لبخند

 : یدرماندگ

 

 . نمتیبیشب م -

 

 خدا به همراهت. -
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با ماهور بود، عشق اگر عشق باشد صعود و فرود  حق

 ! شودیدارد اما خاک نم
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بود  بیعج ر،یتفاس نیمن، با تمام ا یبود، برا بیعج

را دوست داشته باشد،  انتکارشیهنوز مردخ یکه زن

و  یشانیو پر یمانیپش دیباور اما، شا رقابلیو غ بیعج

خانم  نیمه یمام احساسات مرده روزبه خان ت یبدحال

و  ،یو ماه وایمرگ ش دهم،یرا زنده کرده بود و شا

 قلبش بود!  یتو ریکه مثل ت یدوم ینداشتن خانواده 

 

سالن مشغول گپ زدن و  یتو دیخان که خواب روزبه

که من من کنان  میخانم بود نیخوردن با مه یچا

گفت که امشب تولد  یجور کیطفره رفت و در اخر 

و  نیسنگ یفضان نیا خواهدیزبه است و دلش مرو

هم به  یکم دیبدهد و شا رییخانه را تغ یزمستان

که  یدردروزبه خان کمک کند و من، با تمام  ی هیروح

زن  یچشمها یکه تو یجنگ یبرا ختیقلبم ر یتو

@shahregoftegoo



 کنمیبغلش کردم، و گفتم کمک م دم،یمقابلم بود خند

 . میریجشن بگ شیامشب برا

 

وجودش داشت که  یس سرکوب شده توهزار ح نیمه

حاال با حس هراس از دست دادن روزبه جلودار حس 

 نبود!  شیها

 

را با خودش ببرد  تیاهایتمام رو دیشا رودیکه م یکس

ها  یراحت نیاما، عالقه ها، احساس ها، عشق ها، به ا

 !رندیمینم

 

 نییتز یرنگ یحاال داشتم سالن را با بادکنک ها و

و شمع بخرد و  کیانم رفته بود کخ نیو مه کردمیم

 نه!  ایدارد  ادیماهور امشب را به  دانستمیمن نم
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را  میها یتمام خستگ شیو صدا رمیگیاش را م شماره

 : بردیو م شوردیم

 

  کا؟یجانم مل -

 

برگشتن هم  الیجانم آمد و خ یتو ییروین کی

 نداشت: 

 

  ؟یسالم ماهور، خوب -

 

کن...  ی... پلساینشد وا یاوک نجای...نه رضا ایگوش -

 صبرکن...

 

 : شنومیخسته اش را م یو صدا کشمیم قیعم نفس
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 سالم جان؟  -

 

 ماهور؟  ادتهیتو مناسبت امشب و  -

 

 امشب؟ نه، چه خبره؟  -

 

که  یماهور تولد پدر نکهیهم دور از ذهن نبود ا ادیز

و از  یماریرا نبوده و حاال به لطف ب یادیز یسالها

 اوردیبود را به خاطر ن نجایو دخترش ا دست دادن زن

 . 

واسش جشن  خوادیم نیتولد باباست، مامان مه -

  ؟یخریحالش عوض بشه، گل و کادو م دیشا رهیبگ

 

 ! یوا یاز دست مامان، ا یوا یا -

 

@shahregoftegoo



 یتو چهیبپ یخنده و شاد یشب صدا هیبزار الاقل  -

مامان،  یتوان جبران نداره ول گهیخونتون، بابا د

راحت  الشیتالشش و بکنه که بعدها خ یهمه  دخوایم

 باشه.
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که  یچقدر از حجم بار دانمیو م کشدیم قیعم نفس

 دوشش مانده خسته است:  یرو

 

 . امیم رمیگیباشه م -

 

 ممنون، مراقب خودت باش.  -
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و صورتم  کنمیرا مرتب م سالن میکنیکه م یخداحافظ

 دهیبه روزبه خان که ارام خواب یسر کنم،یم شیرا ارا

خانم  نیکه مه کنمیرا آماده م یو چا زنمیبود م

 : کندیو نگاهم م گذاردیم خچالی یرا تو کیک رسد،یم

 

  ده؟یهنوز خواب -

 

لباس  دیشما بر رسونه،یبله، ماهورم گفت خودشو م -

 .داربشهیبتا بابا  دیخوشگلتون و بپوش

 

 ییلبخند پر از حسرت تمام سالها کی زند،یم لبخند

 نکرده:  یکه زندگ

 

 . زدلمیقربونت ذوقت برم عز -
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حس ها، فکرها،  یسر کیبخاطر  یمجبور یگاه

 ،یدار گرانیکه به خودت و د ییها، بدهکارها دهیعق

 ! یو ادامه بده ،یلبخند بزن ،یستیسرپا با

 

ته گل و کادو برگشت، شده بود، و ماهور با دس شب

 دهیبه خودش رس یگریخانم امشب را جور د نیمه

خانواده  کی انیم یدانستم وقت یبود، و من خوب م

 یراحت نیبه ا امشیجا خوش کند الت یکار یزخم ها

 .ستیها ن

  

 یم رونیشام ب یو او را بهانه  رودیسراغ بابا م ماهور

. سوت دستش را گرفته بود دلم گرفت  ریز یآورد، وقت

همراه  کنم،یرا پخش م یارام کیو موز زنمیم یبلند

خانم در مقابل نگاه مات و متعجبش دست  نیمه
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جان گرفتن  خنددیمرد داغدار مقابلم که م م،یزنیم

 . نمیب یم مام را ه یمرد زندگ یچشمها

 

 . ایدن یبابا روزبه  نیتر پیتولدت مبارک خوش ت -

 

رنگ  بوسم،یش را مصورت روم،یو جلو م میگویذوق م با

 . کندیاش حالم را بدتر م دهیپر

 

درد نکنه،  یممنون دخترم، دستت همگ -

 .رشدمیغافلگ

 

را محکم  شیماهور چشمها د،یآ یخانم جلو م نیمه

سخت بود تحمل  شیبرا دهد،یهم فشار م یرو

غرور مادرش، روزبه خان را  یشکستن ته مانده 

 : داردیمحکمتر نگه م

@shahregoftegoo



 

 وزبه.تولدت مبارک ر -

 

خانه و تمام روابط  نیا یخسته از سرد ان،یم نیمن ا و

بار  کی خوادیو دلم م کشمیخانم را م نی، دست مه

 خندمیم هم که شده آعوش عشق را تجربه کند گرید

 : میگویم میها نتیشط انیو م

 

من عکس  دیهمو نگاه کن ینجوریمامان توروخدا هم -

 ازتون.  رمیبگ

 

نگاهش تا مغز استخوانم را  و کند،ینگاهم م ماهور

 :دیگویو روزبه خان م خنددیم کند،امایسوراخ م
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 بهمون باباجان از ما گذشته.  یمثبت هجده ند یژستا

 

 یخنده ها سکوت طلسم شده  یو صدا میخندیم

 : میگویو م رمیگیپشت هم عکس م شکند،یخانه را م

 

 یعکس عاشقونه  هیمن  دیبغل کن گروینه فقط همد -

 . رمیهم بگ یتولد

 

بعد ماهور  دیشا دانمینم کنند،ینگاهم م جیگ همه

نکرده عمر روزبه خان  ییحسابم را برسد اما، اگر خدا

آغوش را  نینباشد بهتر بود حسرت آخر ایدن نیبه ا

خانم هم،  نینداشته باشد، و مه یمانیبعد از سالها پش
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فرود همان عشق سر نبرد  انیرا مدام م شیها یدلتنگ

پا  یو سخت رو زندیرا کنار م هورروزبه خان دست ما .

خانم را  نیو پس سر مه رودیجلو م ستد،یا یم

اش را  یشانیپ دیآ یخانم که جلو م نیسر مه رد،یگیم

 : رمیگیو من با بغض عکس م بوسدیم

 

ممنونتم که  ،یقبمسخت مرا یممنونتم که روزا -

که  یریو پ یضیخوشمو بردم و به مر یو روزا یجوون

 . یاوردیبرگشتم و به روم ن دیرس

 

 یم واریو کمرش را به د زندیرا چنگ م شیموها ماهور

 . بنددیچسباند و چشم م
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پسر  نیملکه که همچ هی،  نیمه یملکه ا هیتو  -

گرفت، و  یعروس فرشته ا نیکرد، همچ بتیتر یمرد

 . کنهیم یملکه زندگ هیوز مثل هن

 

 نیو اشک مه کشمیها خجالت م یتمام پنهان کار از

محکم،  کند،یروزبه خان بغلش م زدیریخانم که م

که  یسوز، پر از تب عشق نهیدلتنگ، پر از حسرت س

با  نیرا خاک گرفته بود، از پشت لنز دورب شیسالها رو

و  مریگیتمام جانم را عکس م زدیکه تبر م ییبغض ها

حس کنارش افتاده  یخانم هنوز هم ب نیمه یدستها

 بود: 

 

 جان.  نیحاللم کن مه -
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نگران بودم حال  گریبود و من د ختهیماهور بهم ر روان

 روزبه خان هم بد شود: 

 

جفتمون و به باد  یو زندگ یببخش منو که جوون -

قدر بزرگ و  نینکردم، و تو ا یماهور پدر یدادم، برا

 . یریگیتولد عمرمو برام م نیرکه اخ یخانوم

 

 : رومیو جلو م شنومیماهور را م یکالفه  نچ

 

 بدیایشب تولدتون، ب هیحرفا چ نیعه بابا روزبه ا -

 میشاد بزار کیبعد موز دیشمعارو فوت کن دینیبش

 برقصه برامون.  کمیماهور 

 

 : زندیو اشکش را پس م شودیجدا م نیخنده از مه با
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 امون. بر دیبرقص ییدوتا -

 

روزبه خان  کندیکمک م د،یآ یو ماهور جلو م خندمیم

 کند،یخانم سخت خودش را کنترل م نیو مه ندیبنش

و ماهور با تلفن همراهش مشعول  ندینش یاو هم م

 آرام باشد:  کنمی، تالش م شودیگرفتن م لمیف

 

 بابا اروز کن بعد فوت کن.  -

 

 کند،یو بعد شمع هارا فوت م بنددیخان چشم م روزبه

 یشاد را پل کیو من موز میزنیو دست م میخندیم

 :کشمیو دستش را م رومیسمت ماهور م کنم،یم

 

 . میبابا دستور داده برقص گهید -
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 . دمینرقص ممیمن شب عروس ؟یخل شد -

 

اما بخاطر خنده و  زدیریآن شب حالم را بهم م ادی

خانم دستش را  نیروزبه خان و مه یشوق چشمها

خانم و روزبه خان  نیمه میرویط که مو وس کشمیم

چشمها را با  نیو من شوق ا خندند،یم زنند،یدست م

قشنگ  یچشمها یتو زنمیزل م کنم،یعوض نم ایدن

شروع به  مو نرم و ارا رمیگیرا م شیماهور و دستها

 .کنمیم دنیرقص
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. و من میآسوده برگشته بود یالیحال خوب و خ کی با

 ! دهندینم یرا با بد یکه جواب بد دمیخوب به چشم د

 

 یتو ی نهیخانم و ماهور، با تمام خشم و ک نیمه

و درشتشان، در برابر  زیر یقلبشان، با تمام حسرت ها

 یمهربان ،یبود نه همسر وفادار یکه نه پدر خوب یمرد

و امشب را بعد از سالها،  دند،یندنزدند، خ هیکردند، کنا

 کردند!  یزندگ

 

رفتن ماهور را  یمن هنوز دلهره  میرسیخانه که م به

همراهم  رومیو داخل که م کندیباز م میدارم در را برا

 یدرهمش نشان از ب یاخمها بندد،یو در را م دیآ یم

اش از من  یدلخور ای دادیاش م یو خستگ یحوصلگ

که ماند و من را به  نیبود هم اما، هر چه که دانمینم

 بود.  یشکرش باق یجا ندادحواله  میها ییتنها
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را عوض  شیلباس ها نمیبیم رومیاتاق که م داخل

را با  میمن هم لباس ها ده،یتخت دراز کش یکرده و رو

تخت،  یو رو کنمیعوض م یرنگ دیتاپ و شلوار سف

 : نمینش یدرست مقابلش م

 

  ؟یاز من دلخور -

 

 کالفه، سردرگم: ق،یعم کند،یم نگاهم

 

 بگم من بهت؟  یچ -

 

 خواستیدلم م رم،یگیو دستش را م برمیم دست

 نبود:  تشیبپرسم حلقه اش کجاست اما، موقع
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و عوض کنم، تولد  نیاون جو سنگ خواستمیفقط م -

 بود مثال. 

 

خودشون بلد بودن همو بغل کنن، اونم تو  خواستنیم -

 .یتز بدخلوتشون، الزم نبود شما 

  

که  توانستمیو نم شدیحاال حاالها نم کنمیفکر م من

من با تمام زن  تیدلخور شوم، قهر کنم، ناز کنم، موقع

 ها فرق داشت: 

 

 که مامانت باز بره سمت بابا روزبه؟  یشیم تیتو اذ -

 

نشم؟ مامان من همه رو مثل خودش صاف و  تیاذ -

 ضه،ین مرم یدلش نازکه، مهربونه، بابا نه،یبیساده م
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 لیدرست، اما دل نامیا یهمه  ست،یحالش خوب ن

 بره!  ادشیو  یو دربه در یاون همه سال بدبخت شهینم

 

 یکه کم ییو ناخون ها دهیکش یانگشتها یرو نگاهم

 : ماندیبلندشده بود م

 

و حسرت و خجالت و من  یمونی... پشیحق با تو، ول -

 .فهممیخوب م

 

 . تابیتو مص یباز غرق نش ،یه یه -

 

و نگاهم را به نگاه  رمیگیلبخند پر درد سر باال م کی با

 :دهمیپر از حرصش م

 

 [22.07.21 13:42] 
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و،  نیحال مامان مه دونمیحالتو، م فهممیمن م -

اصال  ایجبران کرد،   شهیو تا ابد نم ییزایچ هی دونمیم

 یکه حت مونهیادم پش هیاباروزبه ب یول گذره،یوقتش م

سرطان  ست،یتوان جبران نداره، حالش خوب ن گهید

ندازتش، عذاب وجدان دختر جوون  یداره از پا م

تو و مادرت،  یو درد چشما وایمرگشم بزار کنار داغ ش

 ست؟ین یادم کاف هی یفروپاش یهمه برا نایا

  

 یبچه تو هیزن و  هی یوقت فهمونهیهمه بهش م نایا -

و نوش و  شینگو گورباباشون و برو دنبال ع تهیزندگ

زن با  هی فهمونهیآدم م هیهمه به  نایا ،یخوش گذرون

 الیو خ ایبا هزار تا رو ت،یتوزندگ ادیو ارزو م دیام یکل
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 یتعهد و وفادار یو ندون یبعد اگه تو نفهم اره،یبچه م

 کا،یمل شهینم نه،یبیکه االن م ینیا شهیتهش م هیچ

و نداشتن توان و  یماریدمارو از سر ترحم و با شهینم

 ! دیجبران بخش یزمان برا

 

طور رگ گردنش را  نیخانم بود که ا نیبه مه عشق

و من  دیباریم شیاز سر ورو یمتورم کرده بود و کالفگ

 ها فرق است!  رتیغ نیبا خودم فکر کردم چقدر ب

 

من،و  یشده بود و ماهان برا یرتیمادرش غ یبرا ماهور

 ها.  نیا نیقدر تفاوت بود ب چه

 

من خوب  ،یول ادهیمن و پدرت تفاوت ز نیب -

 مونه،یچقدر حسرت داره، چقدر پش دمیفهمیم

 دلش!  یحسرت آغوش مادرت بمونه رو خواستمینم
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 گهیرابطه د نیا ،یتو بد نبود ول تین دونمیمن م -

 یسال زندگ ستیب شهینم کا،یمل ستین یدرست شدن

 یپدر یو ب یمادرمو برگردون، بچگ یو برگردون، جوون

اگه کنارشم، اگه  کا،یمل شهیمن و جبران کرد، نم

اگه بهش  کنم،یخدا احترامشو حفظ م ی شهیهم

 احترامشفقط و فقط چون پدرمه،  کنم،یخدمت م

داد تو حق  ادیخدا هم مامان بهم  ی شهیواجبه، هم

حاالم  ،یکن یاحترام یبهش ب ،یپشتش بد بگ یندار

 عوض نشده.  یزیچ ،یول میهواشو دار ضه،یکه مر

 

 : زنمیحالش را عوض کنم لبخند م نکهیا یبرا

 

که  نیهم یاگه ناراحتت کردم،ول دیچشم، ببخش -

 بهم.  دیچسب یدیبا من رقص کمی
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به پدر  خوادیشوهر خودتو بغل کن نم یشما اگه بلد -

 . یبد ادیشوهر مادرشوهرت 

 

 یرا گردنش م میدستها شوم،یو خم م خندمیم بلند

 : کندیکمرم قفل م یرا تو شیاندازم و او هم دستها

 

تو، قلبم، وجودم،  یقلبم پر شده از ردپا یهمه  -

 یلیکه من، خ یبدون نویا خوامیسلول به سلولم، م

 خوشحالم که دارمت. 

 

 : بوسدیرا م میموها یرو

 

 یقشنگ زندگ یروزا نیوصال و اول یایرو یهمه  -

 دونمینم ،یدر عوض، هست ،ید رفت ولمشترکمون به با
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 یتونستیوقت نم چیتو ه شدینم یجور نیاگه ا دیشا

 . یدوستم داشته باش

 

قشنگش، و او  یچشمها یتو زنمیو زل م کشمیم عقب

و  بوسدیرا م میکوتاه لبها یلیمردد و خ یبار کم نیا

دلم سقوط آزاد را تجربه  یتو یزیچ رود،یزود عقب م

قلبم گوش خودم را کر  یش هاتند تپ یصدا کند،یم

 یرا رو میلبها برم،یبار من سر جلو م نیا کندیم

باز هزار تصور  دانمیم بندد،یچشم م گذارم،یم شیلبها

محکم  کند،یتلخ م شیلحظه را برا نیپدر ا یو فکر ب

 میبرا ایتمام دن رد،یگیبوسم و تمام تنم گر م یم

 :کشمیانگار،  عقب م شودیم یصورت

 

 .ینیزم یکره  یمرد رو نیتو مردتر -
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 :کندیرا نوازش م میو موها زندیلبخند م 

 

 جان که. یا -

 

 : کشمیدستش دراز م یرو

 

بهم بگو،  یمن و از ته دلت ببخش یهر وقت تونست -

 شب و راحت بخوابم ماهور. هی خوامیم

 

 [24.07.21 15:31] 
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را خوب  نینبود، و من ا یار ساده امن ک دنیبخش

 دارد!  یماهور با خودش چه جنگ دمیفهمیم دم،یفهمیم
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 : کندیرا نوازش م میو موها کندیبغلم م محکمتر

 

 ،یدانشگات، درستو ادامه بد یدنبال کارا یبر دیبا -

 . یدنبال کن یکه دوست دار یهدف

 

تا  شیها یمرد و مهربان نیا دادیم نیتضم یکس کاش

 من است!  یبرا یحضور خاک نیاخر

 

  ؟یگیم یبرام از ماه -

 

نفسش درد داشت، حسرت  کشد،یم قیعم نفس

 داشت:  یدلتنگ ایدن ایداشت، دن

 

 دیام گهیمن، که د یزندگ یبزرگه تو یتلخ هی یماه -

غم و  هیداغ بزرگه،  هی یماه ست،یشدنش ن نیریبه ش

@shahregoftegoo



راه  یحسرت گندس که گاه هی یدرد العالج، ماه

 ! بندهیفسم و من

 

که  یو با همان درد بندد،یچشم م کنم،یم نگاهش

 فیقشنگش را پر از خش کرده تعر شهیهم یصدا

 . کندیم

*** 

 یماه یو دلخور از خانه  ختهیکه بهم ر یآن شب از

 یب یحاال که سه روز شده بود از ماه نیامده بود تا هم

 خبر بود و نگران!  یخبر بود، ب

 

 چیبود که ه بیعج شیو برا دزیخانه پرسه م یتو

 ندارد!  یاز طرف ماه یامیتماس و پ
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 12بود، ساعت از  دهیاش را فهم یهم اشفتگ نیمه

دلش را شخم  یتو یگذشته بود و خواب نداشت، کس

اگر واقعا سمت آن مردک برگشته  کردیو فکر م زندیم

 نیو ا ؟یبرود چ شیاگر راه مادرش را پ ؟یباشد چ

 . کردیسوراخ مفکر داشت مغزش را 

 

 شیرا با انگشتها جگاهشیکاناپه نشست و گ یرو

 را مقابلش گذاشت:  یفنجان چا نیماساژ داد که مه

 

  ؟یقدر آشفته ا نیمامان جان؟ چرا ا هیچ -

 

دختر  یغصه  گریبود که د ادیآن قدر ز نیمه یدردها

 شوهرش را هم اضافه نکند! 

 

 سردردم. کمی ستین یزیچ -
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  ؟ارمیمسکن ب -

 

شمام برو بخواب دورت بگردم، شب  خوابم،ینه م -

 . ریبخ

 

 یاتاق که رفت صدا یگفت و تو ریناچار شب بخ نیمه

 زیم یرا از رو یو گوش دیاالرم تلفن همراهش را شن

نفسش  یاز طرف ماه یصوت امیپ دنیچنگ زد، با د

خسته و پر از  یرا دانلود کرد، صدا سیباال آمد و و

 : دیرا شن یبغض ماه

 

برات تنگ شده،  یلیسالم داداش ماهور، دلم خ -

 هیباالخره  ،یهر ادم اهیسخت و س یروزا یتو ،یدونیم

تو  کنه،یکه گذر اون روزا رو راحتر م رسهیم یادم
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جام  هویچرا  دونمینم ،یول یتو همون ادم بود ،یهمون

 ینداد امیپ هیسه روز  ،یکرد یپشتمو خال ،یگذاشت

و عشقم توزرد از اب  ستین ممبابابه من مادر مرده که 

باشم؟ مثل اون  وایش هیشب یدیدر اومده؟ چرا؟ ترس

ذهنتم؟ هر  ینباشم که تو یاون یدیکنم؟ترس یزندگ

 دیدرسته ، با یکنینبود که تو فکر م یاون هیشب یک

 !؟یبر یولش کن

 

 [24.07.21 15:33] 
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تپش قلبش را تند کرد،  یماه انیحال و گر یب یصدا

از پشت  یماه یزد، صدا رونیرا برداشت و ب چشیسوئ

 : دیهزار درد و بغض به گوشش رس
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فکر کردم  وایکه بعد از مامان ش یبود یتو تنها ادم -

 یشده بودم، کدوم مرد یاالتیخب خ یبراش مهمم، ول

دوم  زن یاونم بچه  خواد؟یشو م دهیخواهر از راه نرس

 یگفتم به حرمت همه  یواقعا، ول یادیباباشو؟ توقع ز

قبل از رفتنم،  ات،یخوب و کمکات، مهربون یاون روزا

 حرف بزنم. 

 

نفس  یتمام جانش را پر کرد و ماه یبیعج ی دلشوره

 گرفت و ادامه داد: 

 

باالخره امروز رفتم  کنم،یدارم فکر م یرفت یاز وقت -

خب من  دمش،یتم و دقرار گذاش یعنیسراغ سهراب، 

بهش  دم،یرسیبه جوابش م دیسواال داشتم که با یلیخ

زن و بچه  دونمیگفتم م دونم،یو م یگفتم من همه چ
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نامرد و پست باشه  تونهیمرد چقدر م هیگفتم  ،یدار

کارو بکنه، گفتم تو به من قول  نیدختر ا هیکه با 

 !؟ یخوب نداد یازدواج و روزا

 

 : دیلرز نیروشن کردن ماش یزد و دست ماهور برا هق

 

بعدش، بعدش گفت  یاول جا خورد، حاشا کرد، ول -

 استیمه شهیهم شمیکه خونه خال یمن دختر دم دست

ازدواج  یو خانوادم نداره برا دهیپا م یکه به راحت

اگه زن و بچم نداشته باشم  یحت کنم،یانتخاب نم

و خوش  یشماها واسه سرگرم کنم،گفتیانتخاب نم

زدم تو گوشش و اومدم، اومدم و فکر  د،یوبخ یگذرون

به کدوم  ؟یکردم من چرا هستم؟ به کدوم دلخوش

  د؟یام

 

@shahregoftegoo



 میزد و حرکت کرد، تمام جانش پر از دلهره و ب استارت

 بود:

 

 چیه ست،یقشنگ ن یچیماهور، ه ستیقشنگ ن -

 هیوقت نبوده، مگه من خواستم مادرم زن دوم 

دوم بابام باشم که  یمردشه؟ مگه من خواستم خانواده 

نتونه واسم  یمونیخدا با حسرت و پش ی شهیبابام هم

نگام کنه انگار من گناه کار  یجور هیکنه و  یپدر

 ییو تنها یکس یقصم؟مگه من خواستم مامانم از سر ب

زن دوم شه که هر بار با فکر کردن به مادرت بهم 

  زه؟یبر

 

 قلبش را ترکاند:  یماه ادیو فر هیگر یصدا
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مگه خواستم مامانم  ام؟یب ایگه من خواستم به دنم -

که عاشقش  یشه و بره و مرد المیخیبابامم ب ره؟یبم

و داداشم فکر  یداشت یبودم بگه واسم حکم سرگرم

چون ذاتا خونه خراب  شمیزن دوم م رمیکنه منم م

 ا،یدیغما، دردا، ناام یماهور، امشب همه  م؟آخیکن

 ،ییو تنها یکس یب نیاجمع شده تو قلبم، من از پس 

مهم نبودن  چکسیکس و نداشتن و واسه ه چیه نیا

من عاشق سهراب بودم، عاشق مامانم بودم،  ام،یبر نم

 یگفتنا یگل یواسه ماه رفتیعاشق بابام، دلم ضعف م

 .دیهمتون تنهام گذاشت ،یتو ول

 

 یکرد و شماره اش را گرفت اما کس شتریرا ب سرعتش

 پاسخگو نبود. 
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 خوادیدلم نم گهیمن د ،یممنون ول یه چبابت هم -

 یچیاز اول واسه من ه یکنم، زندگ یزندگ ینجوریا

مامان  یروز هی دوارمینداشت،مراقب خودت باش، ام

 هیچون موندن ازت  یبر دیفقط با یگاه د،یمنم ببخش

 وایچون ازت ش کنه،یارزشت م یب سازه،چونیاحمق م

من  ،وایبشم ش گهیچندسال د خوامینم سازه،منیم

کنم،  یمامانم با عذاب وجدان زندگ هیشب خوامینم

 سازه،یم یزیاز ادم هر چ یکس یو ب ییتنها ،یدونیم

 گمیو م رونیب ندازمیتو از آب م یگل یمن امشب ماه

و با هر  طیکه تحت هر شرا گهیاگه خداتون زور م

 شهیم گمیکرد من م یزندگ دیبا یو فالکت یبدبخت

 یرم ماهور، واقعخودتو خالص کرد، دوستت دا

 خوادیدلم نم گهید یدوستت دارم، از ته قلبم، ول

 کنم!  یزندگ

 

@shahregoftegoo



که تمام شد با هزار اضطراب شماره اش را گرفت  سیو

 :دیو هوار کش

 

 !؟یماه -

 

را  یتیجمع دیپاسخگو نبود، به کوچه که رس یکس و

شد، سه بار  یو دلش خال دیساختمان د یجلو

دستش در باز نشد،  یحس یو از ب دیرا کش رهیدستگ

 شد. ادهیباالخره پ

 

 [25.07.21 13:29] 
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تبر زده بود که توان جلو  شیپشت زانوها یکس انگار

باال آمد، جلو رفت،  شی. جانش تا گلورفتن نداشت

 جوان که گفت:  یمرد یجلوتر، و دستش را به شانه 

 

 . دیندورشو خلوت ک -

 

را کنار زد، و  تیجمع د،یزد و او را عقب کش چنگ

 کیو تار اهیچاه س کیاو را در قعر  یدرست کس

و همان دم نفسش  دیانداخت، پلک زد، نفس کش

مقابلش حتما  ریکرد، تصو ریاش گ نهیس انیم ییجا

 تیکابوس ترسناک و دلهره اور بود، اگر واقع کی

نفس  نیا کردیمقابلش را باور م ریداشتن تصو

 ! گشتیبرنم

 

 خانوم و؟  نیا یشناسیشما م -
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 دهیآمد و درست شن یگوشش کش م یتو صداها

پلک  یخشک شده، ب کرد،ینگاهش م یماه شد،ینم

 دلتنگ... دلتنگ... دلتنگ!  د،یزدن، متاسف، ناام

 

 یشد که با زانو رو یخال شیپاها ریرفت، ز جلو

 ت: را گرف شیبازو یخورد، کس نیآسفالت ها زم

 

نفس  یاورژانس ول میآشناتونه آقا؟ زنگ زد -

 . کشهینم

 

گوشش بود، چطور ممکن  یتو یماه یهم صدا هنوز

 شیباشد، گلو چیقدر ه نیا زادیآدم شدیبود، چطور م

هنوز نگاهش  یخشک شده بود و ماه ریمثل کو
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که دلش  یقرمز رنگ عیسرش پر بود از ما ری. زکردیم

 . ستیفکر کند چ خواستینم

 

 کند: جان

 

 !؟ یماه -

 

که پلک هم نزد. گردنش  دینشن یرا ماه شیصدا بغض

 ماند:  یرا سخت باال آورد و نگاهش به تراس اتاق ماه

 

 از همون جا خودش و پرت کرده؟  -

 

 اقا هم شوهرشه.  نی... البد اگهیاره د -

 

 مشکل داشتن؟  -
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فوت  شینه بابا دختره تنها بود... مادرش چند ماه پ -

 . ستید باباشم انگار نش

 

زنبور بود  زیو زیگوشش مثل و یزمزمه ها، تو حرفها،

را گرفت، دستش  یسر ماه ریانگار، دست برد و ز

 : دیکش رونیجان را از تنش ب یشد، و کس سیخ

 

  ؟یکرد کاریچ -

 

برد و مچ دستش را گرفت، نبض نداشت، نفس  دست

 هم نداشت، اما هنوز تنش گرم بود: 

 

  ؟یلگ یماه -
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کابوس  نیترسناک تر یماه یباز مانده  یچشمها

.  صدا از کردینم شیاش بود که تا ابد رها یزندگ

 حلقش باال آمد: 

 

 امبوالنس!  نیپس کجاست ا -

 

 شیرا پ قتیزخم شد، حق شیو گلو دیکش هوار

نفس  یبه باور نرسد، ماه کندیو جان م دیدیچشمش م

بال  دیم عد یها یگل یمثل ماه یحت ینداشت، ماه

مرده  یماه ژن،یآب و اکس یکم یبرا زدیبال هم نم

 بود!
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را  یماه یپر از انتظار و دلخور یبرد و چشمها دست

تکه تکه  نهیس یبست. بست و مرد، بست و نفسش تو

ش هم به ا یبرادر یباال امد، بست و انگار پرونده 

 شکل ممکن بسته شد!  نیبدتر

 

گوشش زنگ خورد و  یامبوالنس تو ریآژ یصدا

پراکنده شدند، دو مرد با  تیکه شد جمع کینزد

 یگرینبض را گرفت و د یکیجلو آمدند،  دیروپوش سف

ضربان قلب را، و ماهور نگاهش خشک شده بود به 

 مفت تمام شده بود. یلیکه خ یا یزندگ

 

  شون؟یا با دینسبت دار -
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 نیداشت؟ نسبت داشت و سه روز از بدتر نسبت

 کرد، برادر بود؟  شیرها یماه یروزها

 

 خواهرمه!  -

 

 نگاه مرد به تراس برگشت :  د،یدلش ترک و

 

 کردن.  یخودکش د؟یشما خونه بود -

 

 نه.  -

 

 متاسفانه تموم کردن.  -

 

که  ییاهایتمام روزگارش، تمام رو ا،یشد، تمام دن اهیس

اش داشت.  دهیتنها خواهر قشنگ از راه رس یراب
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را  یزیت یو انگار کس دیاز پشت سر شن ییاشنا یصدا

 قلبش فرو کرد!  یتا دسته تو

 

 . نیامام حس ای -

 

نفس  یبرا کردیهمان جا مانده بود و تالش م نفسش

 دنیبرگشت، و با د ژن،یاکس یذره ا یبرا دن،یکش

اش  نهیس یروکه  یو دست دهیروزبه شکست، رنگ پر

رفت نشان از حال بدش داشت، روزبه جلو امد، 

 یدختر جوانش که پارچه ا نینگاهش کرد، و نگاهش ب

بود، انگار  دانداخته بودند در رفت و ام شیرو یدیسف

 او هم حرف زده بود:  یبرا یماه

 

 ماهور؟  -
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 هیبود، دلخور بود، اما ناچار بود باز هم تک یشاک ماهور

 گاه باشد: 

 

 ... با توام... ماهور؟ یماه دهیکه اونجا خواب ینگو اون -

 

 زیسرش همه چ یاش را گرفت، تکانش داد، تو قهی

ماهور را رها کرد و جلو رفت، پارچه را  خورد،یتکان م

 عرش خدا را لرزاند:  ادشیکنار زد و فر

 

 دخترم؟ ؟یمااااه ؟یامام رضا، ماه ای -

 

 ریت نیزم یرو را که بلند کردند رد خون برانکارد

 نیرا گرفت، و ا شیخالص بود، ماهور جلو رفت، بازو

 شانیشهر بود، نگاه هردو نیا یخانه  نیخانه شوم تر

که مظلوم رفت، با حماقت  یا یبود، ماه یدنبال ماه
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رفت، و همان جا بود که انگار سرطان تمام جان روزبه 

 یآن و لحظه تو کیدر  یماه هک یمیرا پر کرد. تصم

و خشم گرفته بود داغدارشان  یدیو ناام تیعصبان

 کرده بود... تا ابد!

 

 خدا.  ایخدا،  ایکشتم ماهور،  مویکشتمش، ماه -

 

را  یآب را سمتشان گرفت، ماهور بطر یبطر یکس

 بود، روزبه داد زد:  جیروزبه برد، گ یسمت لبها

 

کرد؟چرا؟ مگه  کاریچ شده؟ید حرف بزن پسر، چ -

 ..عاشق نشده بود؟ مگه.

  

رفت که  شیرا به درخت گرفت و تا سقوط پ دستش

معده اش تا  اتیماهور دستش را گرفت، تمام محتو

@shahregoftegoo



نداشت، اشک هم نداشت،  یبود، حرف دهیرس شیگلو

امده بود که جبران کند، حرف بزند، بغل کند، ببوسد، 

 اش مرده بود! یگل یهست اما، ماه شهیهم دیو بگو
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 نیداغ بود که روزبه را نقره داغ کرده بود، و ا یرو داغ

 ! کردیماهور نابودترش م یسکوت و نگاه خال انیم

حرف  یماهور کلمه ا ،یآن شب تا روز خاکسپار از

با  نیمه یوقت یهم نداد، حت ینداد، دلدار حینزد، توض

 گفت:  یاشک یچشمها

 

 !؟ یمنه که گفتم مراقبش نباش ریتقص -
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 ست؟ین گرید یماه کردیو حرف نزد، چطور باور م مُرد

باز مانده را پس ذهنش خاک  یچطور آن چشمها

صاحب آن صدا و  ردیبپذ توانستیچطور م کرد؟یم

 یچطور خودش را م ست؟ین گریها و بغض ها د سیو

و  یکس یحجم از توهمِ ب نیرا با ا یکه ماه دیبخش

 شدن تنها گذاشت!؟ نخواسته 

 

با همان نگاه  ،یخال یقبر بود، با همان چشمها یتو

اش  هیو گر غیح ینبود که صدا ییوایمات شده، ش

 نیبود، مه دهیدرست کنارش خواب وایفضا را پر کند، ش

که تنش  ییو روزبه مثل ادمها ختیریصدا اشک م یب

باشند نشسته بود و با  دهیکش رونیاوار ب ریرا از ز

. کردیشده نگاه م خسر یو چشمها شانیپر یموها

دستش گذاشتند  یرا تو یجان ماه یرضا و ساالر تن ب

@shahregoftegoo



فرو  شتریو ب زدیباتالق دست و پا م کی انیو او م

 . رفتیم

 

بود،  اهیاش چسباند، همه جا س نهیدخترک را به س تن

 گفت:  کرشیدر و پ یبغض ب انیرضا م

 

  ام؟یب یخوایم ؟یتونیماهور؟ م -

 

سر باال اورد، فقط نگاه کرد، زبانش قفل شده بود  جیگ

بود که  یکابوس نیبازمانده زشت تر یو آن چشمها

 . کردینم شیهم رها یداریب یتو

 

 نیجز مه چکسیچسباند، ه یرا به گوش ماه شیلبها

 یاز بودن ماه چکسینبودند. ه شیها قیو روزبه و رف

 خبر نداشت!  وایو ش
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 !؟ یگل یماه یدیخواب -

 

 دینیخودش هم نش یو حت امدین رونیب شیاز گلو داص

حرفها داشت که توان گفتنش را  یلیخ د،یگویکه چه م

 همان دلش گفت:  ینداشت. تو

 

بابارو  بخشم،یمن خودم و نم ،یتو بخواب ول -

 بخشم!  یناموس و نم یب ی کهیاون مرت بخشم،ینم

 

کنده شد  شیقبر گذاشت دلش از جا یرا که تو یماه

 د،یکش رونیزد، رضا دستش را گرفت و از قبر بو عق 

را چنگ زد،  یآب را سمتش گرفت، بطر یبطر یعل

 سوخت،یتمام سبنه اش م سوخت،یجگرش م

 یرا انگار کس شیانگار اتش بود و گلو شیچشمها
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کرد،  یسرش خال یرا رو یبود. بطر ختهیسرب داغ ر

 ختنیقبر ر یها را گذاشتن و خاک را که تو سنگ

 ادیفر ینفس یب انیرا چنگ زد، روزبه م شیلوماهور گ

 زد: 

 

  ؟یمااااااه -

 

 و سمت ماهور آمد:  ختیصدا اشک ر یب نیمه

 

 ماهور جان؟ پاشو کمک کن باباتو ببر خونه، ماهور؟  -

 

سرش هزار  یماهور از قبر کنده نشد که نشد، تو نگاه

 گرفت،یآخر داشت نفسش را م سیصدا بود اما آن و

خاک شد، کنار مادرش،  یمهدو یهتمام شد، ما

رذالت  ی لهیبه وس ش،یاهایبه تمام ارزوها و رو دهینرس
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سرش  یرا تو یعاشق یایکه مرد نبود و رو یمرد

انداخت و تنش را به اسم همان عشق فتح کرد. به 

که حواسش از دخترش پرت  یپدر یمهر یب ی لهیوس

که  او را  یماهور ی لهیشد و فراموشش کرد، به وس

 یو حضورش کرد و بعد، شانه خال تیحما  یابسته و

 کرد! 

 

و ساالر به کمک روزبه  یرا گرفت و عل شیبازو رضا

گرفت که قران  یاسکناس را سمت مرد نیرفتند، مه

و فقط  خواند،یم یسر ماه یدست داشت و باال یتو

برپااست  یدل ماه یتو ییچه غوغا دانستیخدا م

بخواهد تمامش کرده خدا  نکهیکه بدون ا یزندگ یبرا

 بود!

  

 .ستیخونه، بابات خوب ن میبر دیماهور با -
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و به او فهماند که  دیبه نگاه نگران رضا چسب نگاهش

را بردند،  نیبماند، به هزار زور و ترفند روزبه و مه دیبا

 ییاش را بغل زده بود و رضا یکه ماه یو او ماند و قبر

 قشیرف انستدیبود و م ستادهیسرش ا یکه نگران باال

 دیجز داغ ، عذاب وجدان دارد، عذاب وجدان ناپد

 موقع! یشدن ب
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 میماه برا یب یکه ب ییقصه ها هیقصه  ابدا شب نیا

ناب،  یتلخ کینداشت، تلخ بود،  یخوش انیپا گفتیم
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که  یبرسد به ماهور چه ختیکه حال من را هم بهم ر

 کرده!  یزندگ یقصه را روزگار نیتمام ا

 

 سرخ شده بود، پر بود از درد، رنج، بغض:  شیچشمها

 

 ! یدوره کن نارویا یکه مجبورشد دیببخش -

 

 : سوزاندینگاهش آتش داشت، م کند،یم نگاهم

 

 ترسم،یحاال، م نیاتاقت، تا هم یاز اون روز تو -

 تو هم...  ترسمیتکرارشه، م خیتار ترسمیم

 

را  شیو موها ندینش یتخت م یرو کند،یم سکوت

 یو هراس تو یدرماندگ یو من برا زند،یچنگ م

 : رمیمیم شیچشمها
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 ،یطیشرا چیوقت، تحت ه چیه دم،یمن بهت قول م -

فکر  یبه خودکش یحت گهیکه سرم اومد، د ییهر بال

 هم نکنم! 

 

که  یغضهمان ب انیتلخ، خسته، و من م زند،یم لبخند

 : میگویام مانده م نهیس یتو یاز رفتن ماه

 

 د،یدیکش یتصور کنم تو و باباروزبه چ تونمیم -

فقط داغ  کنه،یخود ادمو خالص نم یحت یخودکش

در  یول یریو از خودت بگ یزندگ یخوایتو م زاره،یم

 زاتیو از عز یجهنم داغ تر و زندگ هیتو  یریواقع تو م

 یمثل قبل زندگ گهید یادم داغدار چیه ،یریگیم

 نکرده! 
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و من ادامه  کندیفوت م یسوز نهیرا با آه س نفسش

 : دهمیم

 

تموم اون  یبرا ،یفوت ماه یمتاسفم ماهور، برا -

قدر به خودت  نیا ،یکه با سکوتت شکست ییروزا

 عذاب وجدان نده. 

 

 

 یاالن بود، زندگ زاشتمیاگه من تنهاش نم دیشا -

 . دونمیچه م شد،یاشق مخوشبخت بود، باز ع کرد،یم

 

  ؟یشیبرات آروم م رمیبم -
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بغلم  شنوم،یآرامش را م یخدا نکنه  زند،یم لبخند

اغوش چه داشت که  نیا دانمیو هنوز هم نم کند،یم

 ! بردیو م شستیتمام بغض ها و غم ها را با خودش م

 

 یهمه  یکرده تو قیخواستن و تزر نیا یانگار کس -

دوستت دارم ماهور، با فکر و  جونم یجونم، من با همه 

 هیمن با  ت،یمردونگ دنیشناخت، با اثبات عشقت و د

قلبم تماشات  ینگاه عاشقت نشدم که، من با همه 

 یعاشق هی یبرا یدیچقدر تو جون م دمیکردم و فهم

 درست! 

 

حال و  کنمیبوسد و من جان م یرا م میموها یرو

از خش داشت و پر بود  شیرا عوض کنم، صدا شیهوا

 شدیبود، جذاب بود، تمام جانت م بایاما ز یخستگ

 : دیشنیجفت گوش و م کی
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 یو هم جانان یچشم بد دور، که هم جان -

 ...یمانیدلم، مثل نفس م نِیریش جان

 بهار زیپُِر اندوه و تو لبر یریکو من

 ...یتر از بارانام، برفدل تب زده بر

 از آن یچه نه، انگار خبر دار میبگو چه

 ...یخوانیحس مرا م ینگاهم همه از

 لبخند توام یوانهیبد دور، که د چشم

 !یخندانیمرا در دل صد حادثه، م تو

 

* 

 

 یپارتا، همه  یبابت تلخ دیرفقا... من و ببخش سالم

 خودمم گرفت اما الزم بود نوشته بشه. یانرژ

 ️❤فکر. یب شبتون
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مودت، با تمام آن  کایسخت بود اما من، مل باورش

ها و بن بست ها، با گذر کردن از آن همه فاجعه  یسخت

و  زهیخودم شده بودم، با انگ یو اتفاق، حاال خانم خانه 

و منتظر  کردم،یخانه را مرتب م پختم،یعشق غذا م

 . ماندمیام م یقهرمان زندگ

 

 یمعجزه  کی هیشب یزیقهرمان بود، چمن  یبرا ماهور

 ! یاهیبود و س یکه فقط تلخ ییایدن یقشنگ تو
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 یشده بود و من منتظر ماهور بودم و داشتم تلفن شب

بود و انگار با  یاز صحرا راض زدم،یماه حرف م یب یبا ب

شده بودند، دلتنگ عطر تنش بودم، دلتنگ  قیهم رف

 تم. و درش زیخانه اش، دلتنگ تمام خاطرات ر

که  یبودمش، خداحافظ دهیند شدیم یهفته ا کی

 یتو شود،یاندازد و وارد خانه م یم دیماهور کل کنمیم

با  میدستش چند شاخه گل رز قزمز بود و چشمها

 در رفت و امد بود.  شیگلها و چشمها یشوق رو

 

 : کنمیعوض نم ایو لبخندش را با تمام دن رومیم سمتش

 

 . زمیسالم عز -

 

و من با خنده گلها را از  زندیام م ینیه برا ب گلها

بغلم  یمعطل یو او ب کشمیبو م قیعم رم،یگیدستش م
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تالشش را  یکه همه  دمیفهمیم دم،یفهمیم کند،یم

سر و سامان بدهد، تا من مقصر  یزندگ نیتا به ا کندیم

و پر از خطا را ببخشد، تا از آن گذشته فقط عشق 

 بماند و عشق! 

 

 : دزنیگوشم پچ م یتو

 

 احوال شما؟  -

 

 . شهیدلم برات تنگ م یریم یوقت -

 

 یکنیچشمام نگاه نم یهستمم که درست تو یوقت -

 خانوم.  ایدر

 

 : بوسدیرا م میموها ی. روزنمیم یخسته ا لبخند
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  کا؟یمل هیچ -

 

 یتو زندی. زل مکندیاز آغوش امنش جدا م مرا

 اش بود. من از یو حق با خود دوست داشتن میچشمها

 : کردمیفرار م شیچشمها

 

 . کشمیازت خجالت م -

 

تمام مژه  خواهدیدلم م کند،ینگاهم م جیگ زند،یم پلک

 و بلندش را ببوسم:  یمشک یها

 

 من.  زیتموم کن گذشته رو عز -
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 تیکه اذ دونمیم ،یکه با خودت تو جنگ دونمیم -

 ،یکنیبخاطر من و قلبت گذشت م فهممیمن م ،یشیم

 من... 

 

 مگه نه؟  م،یشد با هم درستش کن قرار -

 

من و  میگویو نم دهمیرا به عالمت مثبت تکان م سرم

و تو هنوز دستت به تن من نخورده،  میتو زن و شوهر

هم بماند اما، ماهور  ینخواست ای ینشده و نتوانست

 بود. امدهیهنوز با خودش کنار ن

 

 [27.07.21 13:53] 

 

  452_پارت#
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 . رونیب میبرو آماده شو بر -

 

 من غذا درست کردم.  -

 

 : دیگویو مهربان م فرستدیرا پشت گوشم م میموها

 

 اتمیچتر نیا م،یخوریم رونیبزار واسه فردا، شام و ب -

 درستشون کنه.  شگاهیبلندشده فردا برو ارا

 

 : کنمیو سر کج م خندمیم

 

  بزارم کال بلند بشه. خواستمیم -

 

اول عاشق اون  شه؟منیم ؟یبدون موچتر کایمل -

 شدما.  ایچتر
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 گذارم،یاش م نهیس یو سرم را رو زدیریفرو م دلم

. کندیرا پر م میآرام و منظم قلبش گوش ها یصدا

و چقدر خوب است  کندیکمرم قفل م یدستش را تو

 گاه امن:  هیتک کیداشتن 

 

ب که خو یو روزا ایواسه اون عاشق سوزهیدلم م -

 نکرده تلخ شد و تموم شد.  یزندگ

 

 دلت بسوزه امروزتم رفته و تموم شده.  -

 

بودم،  ریمن دلگ بوسد،یرا م میارام لبها کشم،یم عقب

داشتم و شهامت گفتنش رانداشتم. حس  یخس خفگ

باشد،  زاریمن ب یماهور از تن دست خورده  کردمیم

 یقاضاهمه روز و شب از من ت نیهر چه که بود بعد از ا
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اما  ینیب شیمن قابل پ یبرا نیرابطه نداشت، و ا

 دردناک بود. 

 

 . گهید میکجاست حواست؟ برو آماده شو بر -

 

 ماه؟  یب یب شیپ یمن و ببر شهیباشه فقط، م -

 

 : پردیباال م شیو ابروها شودیگرد م شیچشمها

 

 . میما که تازه از اونجا اومد -

 

ه، بزار کم کم به واسه اونم سخت دونمیدلتنگشم، م -

 نبودنم عادت کنه. 

 

@shahregoftegoo



. لبخند گذاردیچشم راستش م یراستش را رو دست

صورتش را با  ستمیا یم میانگشت پاها یو رو زنمیم

 شدیو رو م ریدلم ز یکه تو یتمام لذت و عشق

را عوض  میافتم. لباس ها یو سمت اتاق راه م بوسمیم

که  یرنگ یمشغول زدن رژ صورت نهییآ یو جلو کنمیم

بود  نیمگغ می. چشمهاشومیماهور دوستش داشت م

 یام، تنها معجزه  یچون مردم، عشقم، قهرمان زندگ

بود،  دهیتمام روزگارم، از من دلخور بود، مرا نبخش

بود، از تن دست  یشیو نما یارتباطش هنوز هم ظاهر

 کندیبود، از پشت که بغلم م زاریمن ب یخورده 

 :زنمیو لبخند م کنمیتماشا م نهییآ یرا تو رشیتصو

  

و  هیرچیبعد بهم بگو فکرت درگ نیماش یتو میریم -

 . خندهیچشما چرا نم نیا
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دوستت داشته باشد تو را از  قایکه عم یکس

 !شناسدیهم م تیچشمها
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ر مقابلم بودم و فک ابانیخ ی رهیخ نیماش یتو

مقصر  یحرف بزنم وقت میچطور از غم چشمها کردمیم

 ها خود احمقم هستم!؟  بتیمص نیتمام ا

 

بار اول  یبرا یبود، وقت یبیعشق طور عج ؟یدانیم

که قبل  ییتمام حس ها یفهمیم یکنیتجربه اش م

حس و شور و  هیتنها  یترها عشق خطابش کرد

 گرفته شده!  یجد یادیبود که ز جانیه
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چه  یمرد واقع دمیهور را شناخته بودم فهمما یوقت از

 شهیتمام تنم ر یعشقش تو یهاست، از وقت یطور

وقت نبود، عشق  چیعشق نبود، ه انیک دمیکرد فهم

بود نه تنها ختم  فیقدر کث نیداشت نه ا بینه فر

 به تخت خواب!  شدیم

 

را  یبا ماهور عشق را شناختم، معرفت و مردانگ من

کرد  یقشنگ زندگ شودیر مچقد دمیو فهم دم،یفهم

 پر تپش و مهربان خوش باشد!  یاگر دلت به قلب

 

 خانوم!؟  ایدر -

 

لبخند پر از  کیو با  رمیگیمقابلم م ابانیاز خ چشم

حس  کیپر بود از  شیصدا کنم،یعشق نگاهش م
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 ایماه در یب یمثل ب یزد،وقتیم میصدا یقشنگ، وقت

 یها خال دلم از تمام درد و غم کرد،یخانوم خطابم م

 . شدیم

 

  کنه؟یم تتیاذ یچ -

 

گذشتت،  ت،یها یوسعت مهربان میبگو خواستیم دلم

که از  ینداشت، و قلب یحد و مرز چیات که ه یمردانگ

 . کردیمن شکسته بود و سکوت م

 

ازت بابت  کشمیماهور، من فقط خجالت م یچیه -

 خانوادم.  شیپ یخرابشد یاونجور نکهیگذشتم، بابت ا

 

  م؟یا قرار نبود فراموش کنمگه م -
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دلخور  یحق دار ،یماهور، حقم دار یتونیتو نم -

 تو...  ،یمن و از ته دلت ببخش ینتون اینشه  ،یباش

 

 : کندینگاهم م میو مستق کندیچراغ قرمز ترمز م پشت

 

زخم  هیتنتم  یرو شه،یاما م بره،یزمان م کا،یمل -

نه، نک یزینسوزه، خون ر گهید برهیبخوره زمان م

 خوب بشه و... 

 

 . مونهیآخرم جاش م -

 

حلقه اش قلبم را زخم  یخال یو جا ردیگیرا م دستم

 : زدیتا اشکم نر رمیگیلبم را گاز م زند،یم

 

  زدلم؟یعز یناراحت یتو از چ -

@shahregoftegoo



 

دلم بال زدند اما، من هنوز  یرنگارنگ تو یپروانه  هزار

 هم تلخ بودم: 

 

 ،یش ندادفح ،یوقت داد نزد چیچون ه دیشا -

 ،ینکرد یکجا تالف چیچون ه دیشا ،یبدرفتار نکرد

 از خودم بدم اومد.  شتریحالم بدتر شد و ب یمن ه

 

 : خنددیم نیریش

 

 بزنمت؟  رمیاالن بگ یخوایاالن مشکل کجاست؟م -

 

که  یبغض انیو م کنمیپاک م ختنیرا قبل از ر اشکم

 : میگویم شدیبزرگ و بزرگ تر م یه
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سکوتت  ،یکردیم یکار هیش کا ،یزدیکاش م -

 . ینابودم کرد و حاال، فقط مهربون

 

 :ندینش ینگاه اش م یام تو یاشک نگاه
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 ماهور!؟  -

 

 : دهیچسب میو نگرانش به چشمها یعاص نگاه

 

 جون ماهور؟  -

 

@shahregoftegoo



 و ندارم.  اقتتیمن واقعا ل -

 

 . ایپاش ینتون زنمتیم یجور هی -

 

پر از بغض من  یخنده  انیم شودیکه سبز م چراغ

 . کندیحرکت م

 

 یخطاها یاز همه  دیبا م،یهمو دوست دار یما وقت -

اصال ادم عاشق  م،یاز اول شروع کن دیبا م،یهم بگذر

 کنه،یاز اول شروع م گذره،یم بخشه،یم نه،یهم

 کا،یم بد بودم ملمن به اندازه خود سازه،یم مونه،یم

 ،یزدم، تنهات گذاشتم، زخم زبون زدم، ول هیکنا

که من  یپدر و برادر ونحق تو نبود، ا نیاز ا شتریب

اگه  دیاز صدتا دشمن بدتر بودن،شا دمیاتاق د یتو

 . کردمیمنم بودم سکوت م

@shahregoftegoo



 

 تا حرف دلم را بزنم:  کنمیم جان

 

رفتار و تو با من مثل خواهر برادرا  میهمو دوست دار -

و هر وقت دستت سمت تنم اومد  یدار ؟دوسمیکنیم

 من....  یبرگشت؟ تو از تن دست خورده 

 

و از  دهدیفشار م شیمشتها یخشم فرمان را تو با

 : دهدیفک قفل شده اش هشدار م انیم

 

 !؟ کایمل -

 

 دیزشت را نبا یکلمه  نیا گفتم،یم دینبا شوم،یم الل

 اندازم:  یم ریسرم را ز گفتم،یم
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 . خوامیمعذرت م -

 

 یپس سرش را به پشت کندیرستوران که ترمز م مقابل

 .بنددیو چشم م دهدیم هیتک یصندل

 ! کایمل یریکاش بم 

 

 : زنمیم شیهراس صدا با

 

 ماهور؟  -

 

 زهرمار.  -

 

 : دهمیو آرام تر ادامه م رمیگیرا گاز م لبم
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 گمیفقط م خوام،یمعذرت م گفتم،یم یاونجور دینبا -

 ... یرابطه ا چیوقت ه چیکه ه ادیز تن من بدت متو ا

 

نگاهم  یو عصب یوحش یو با چشمها کندیبلند م سر

 : شومیالل م کند،یم

 

من  کا،یتو مل ضیمغز مر اتیچرند نیدور ا زیبر -

 هیباشم؟ تو  زاریعاشقت باشم و از تنت ب تونمیچطور م

شکست  هیتو از  ،یو تجربه نکرد یمعمول یرابطه 

خود  ه؟یتجاوز، نه چرا شب هیشب یزیاز چ ،یبرگشت

 تجاوز! 

 

 : کندینفسش را فوت م کالفه
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 ریسرمو ز یکی نکهیمن مثل ا یحرفا برا نیگفتن ا -

مغزت  نیبگم تا ا دیبا یباال،ول امیاب نگه داره و نزاره ب

 درست بشه. 

 

و من با خجالت  زندیام م قهیشق یاشاره اش رو انگشت

 :کنمینگاهش م
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پر از اجبار و  یرابطه  هیکه از  یبه دختر دیبا -

بهش بفهمونم  دینه؟ با ایناخواسته اومده زمان بدم 

بهش  دینه؟ با ای شهیخالصه نم زایچ نیا یعشق تو

 نه؟  ای یخودت یبفهمونم ارزش اصل

@shahregoftegoo



 

 ! ساختمیمرد را م نیا سیتند توانستمیاگر م من

 

ندارم، مغز منم  یمنم امادگ ست،یمنم حالم خوب ن -

مغزم هزار جور صحنه  امیشده، سمتت که م ضیمر

صحنه هارو  نیا دیمبارزه کنم، با دیبا کنه،یم یساز

 هی ؟یقدر عجول نیتالش کنم، چرا ا دیمحو کنم، با

روزه  هی یروزه خراب شد ول هیوسط  نیا یزیچ

 قربون چشمات برم!  شهیدرست نم

 

 یام را رو یشانیپ شوم،یو خم م زدیریم میاشکها

. دستش را کندیو او نفسش را فوت م گذارمیم شیپا

 :کشدیم میموها یرو
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 وونیمحترم، با ارزش، من ح ز،یمن عز یتن تو برا -

ناموس  یب ی کهیکه فقط بدرم، من اون مرت ستمین

 .ستمین

  

و نشونت بدم، کاش  نرویب ارمیقلبم و ب شدیکاش م -

 ماهور.  رهیمیو م کوبهیچقدر برات م ینیبب شدیم

 

 یتو زندیزل م نمینش یو صاف که م ردیگیرا م میبازو

 : میچشمها

 

درد داره، غم داره،  م،یشیبحران رد م نیما از ا -

و  میو ببخش میمراعات کن دیبا ،یداره، ول یخستگ

 باشه؟  م،یبساز

 

  که بد فکر کردم. دیببخش -

@shahregoftegoo



 

 دمیاومدم و د یکه وقت یمهم کا،یمل یتو برام مهم -

جونت در خطر، سکوت کردم، آبرو  دمید یکتک خورد

گذاشتم وسط که به ناحق خونت  رتمویو شرف و غ

حسرت گنده وسط قلبم،  هی ینش یکه مثل ماه زه،ینر

 د،یتون و تموم کن ییتنها دیفقط خواست یتو و ماه

اشتباه  ادمتون یلو د،یعشق و تجربه کن دیخواست

نشدم  یحام یماه یبود. من برا جایبود،اعتمادتون ب

اون  ا،یاگه اون صحنه ساز یحت شم،یواسه تو م ،یول

 یاتاق و سکوتت، روز یمرور اون روز تو اال،یفکر و خ

 تیزندگ یتو یکس یکه گفتم دوستت دارم و نگفت

کنه، من پشتتم، هستم تا  شهیش یهست، خونم و تو

هستم که به خودم  ،یاول شروع کن از ،یخودتو ببخش

اب تو دل طرفت تکون  ینزار نکهیا رتیبفهمونم غ

 بخوره. 
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همه  یرا ضبط کنم، و برا شیصدا توانستمیم کاش

کنم و به خودم ببالم از  فیگوش کنم و ک یعمرم ه

 : میداشتن مرد چشم قشنگ خوش صدا

 

 یهمه  ،یزنیکه حرف مباهام  زنم،یبا تو که حرف م -

 . کننیغما گورشون و گم م

 

سر جلو  گذارد،یو دستش را پشت سرم م زندیم لبخند

 : بوسدیام را م یشانیپ برم،یم

 

درست، قشنگ، شاد و پر از شوق،  ،یکن یزندگ دیبا -

 یحرفا باشه ول نیبهتر از ا یلیخ طیشرا خواستمیم

درداومده، غرورم  رتمیخب، منم ادمم، حساسم، غ
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بشه و بشم همون ماهور  میرمزمان بده ت ه،یزخم

 اول که دلم رفت برات. یروزا
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 میو منتظر بود میرستوران مقابل هم نشسته بود یتو

 یبرسد و نگاه ماهور لحظه ا میکه سفارش داد ییغذا

 . از صورتم کنده نشد

 

  ؟ینکینگام م ینجوریچرا ا -

 

 . دهیم فیبچه داشتن از تو چقدر ک کنمیدارم فکر م -
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 کیاز  شودیو تمام قلبم پر م خندم،یم خورم،یم جا

 : نیریحس ش

 

 من هنوز خودم بچم.  -

 

 تو باشه.  هیشب خوادیدلم م -

 

 زدیپلک که م کنم،ینگاهش م قیو عم کنمیکج م سر

 : کردیشره م شیاز مژه ها ایدن یها یتمام قشنگ

 

تو بشه، صداش و مژه  هیصداش شب خوادیمن دلم م -

 هاش، اخ مژه هات ماهور. 

 

 یزیو انگار چ کشدیاش م یشانیبه پ یدست خندد،یم

 : کندیم یاداوریرا 

@shahregoftegoo



 

  ادته؟یفرمژه رو  -

 

مفت از  یلیکه خ ییقشنگ و طال یخنده آن روزها با

 شهیهوا و مثل هم یو ب دیآ یم ادمیدست دادم را 

  :میگویعجول م

 

 اون روزا صدات وچشمات واسم جذاب بود.  -

 

 که واسه همه جذابه.  نایا -

 

 : میگویو از ته قلبم م خندمیم

 

عاشق قلب و  قیشناخت عم هیبا  نیآره، واسه هم -

 شدم.  تتیشخص
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 . میمخلص -

 

 : پرسمیو سخت م ماندینگاه قشنگش م یتو نگاهم

 

 ماهور!؟  -

 

 : دهدیاز عشق جواب م پر

 

 ن دلم؟ جو -

 

تا  یب یب یخونه  یبرگشت یحلقت کجاست؟ از وقت -

 انگشتت نبود. یاالن، تو نیهم

  

 : دیگویو پر از حس بد م ماندیانگشتش م یرو نگاهش
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قدر  نیکنه؟ تو چرا ا ونتیتا د یموضوعم نگفت نیا -

دختر؟گمش کردم، هر چقدر گشتم  یزنیحرف م رید

 . نبود که نبود

 

  ؟یکجا گمش کرد -

 

 پر از حسرت:  ره،یخ ق،یعم کند،یم نگاهم

 

ماه زدم  یب یب یاز خونه  یکه عصب یهمون روز -

 دونمیحلقه رو در اوردم و نم نیماش یتو رون،یب

باز  میریانداختم کجا، بعدم هر چقدر گشتم نبود. م

 ایدن کیبار با حال خوب، خوش، با  نیا م،یخریحلقه م

 عشق. 
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 ماند:  یانگشتم م یتو یساده  نگیر یرو نگاهم

 

 از اول و قشنگتر شروع کرد!؟  شهیم -

 

دور گذشته  یزیبه دلم، اگه بر یاگه دل بد شه،یم -

حسرت و تنفر، اگه رو  یاز هر چ یش یرو، اگه خال

اگه  ،یاگه با من مثل کف دست باش ،یراست باش

بهش  یمنف یدلت و با فکرا یتو یزیو نر اتیدلخور

هم من و،  یتو نابود کنو هم خود یشاخ و برگ بد

سر من  تپش ریمس نیا یتو هیکاف کا،یمل شهیم

 جلو.  یایو ب یمن پا بزار یپا یدرست جا

 

 : زنمیم لبخند
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ردپات و  یجا زارمیپامو م ریمس نیتا ته ا دمیقول م -

 .میدار اقتشویکه ل یزندگ هیساختن  یجلو برا امیم
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 میخانم سر زد نیبه باباروزبه و مه نکهیاز ا بعد

 یب یتا آخر هفته را کنار ب میرا جمع کرد لیباروبند

خانم و  نیمه یخانه  یتا از غم و سرد م،یماه باش

اوضاع بابا  میتا قبول نکن م،یدور شو یروزبه خان کم

ه کم کم ما یب یب قیعم ییتا تنها ست،یروزبه خوب ن

 خودش را نشان بدهد. 
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تا لحظه  میگفت ندهیرا از ا ریو تمام مس میجاده زد به

پوچ و زشتمان نرود.  یفکر مان سمت گذشته  یا

اما تگران بود، نگران  گفتیماهور نگران بود، نم

بود،  یکه زخم یپدرش، نگران مادرش، نگران رابطه ا

شق باشن، نه مجدد عا زاریاز هم ب توانستندینه م

 نیا یآشنا نیتر بهیغر نخانم و روزبه خا نیشوند، مه

 رحم بودند!  یروزگار ب

 

ماه، دست در دستش بودم و حرف  یب یکنار ب حاال

 ش،یها یاز خوب گفتم،یم شیاز ماهور برا زدم،یم

و ماهور  گفتمیام م یاز خوشبخت ش،یها یمهربان

  .دادیلبخند دلبر گوش م کیپا انداخته بود و با  یپارو

 

 !؟ نمیمن زندم بچتون و بب یعنی -
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جوابش  یو ماهور با اخم کمرنگ ردیگیاز سوالش م دلم

 : دهدیرا م

 

 یماه خوشگلم؟ شما فقط دعا کن بچه  یچرا نباش -

 من مثل خودت تپل باشه. 

 

تعارف  رسدیم یچا ینیو صحرا که با س میدیخندیم

 : دیگویو قبل از رفتن م کندیم

 

 رونیساعت برم ب میمکنه امروز نمن م یمهدو یآقا -

 !؟ ستین یو برگردم بااجازتون، مشکل

 

 . دینه راحت باش -
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ماهور  رودیو سمت آشپزخانه که م کندیتشکر م صحرا

 : پرسدیم یب یب ی رهیخ

 

 ازش؟  یا یراض -

 

 ؟یچ کایمل ه،یآره مادر، دستتم درد نکنه، دختر خوب -

 چشم قشنگ؟  یا یاز تو راض

 

 : دیگویو ماهور م خورمیرا م یاز چا یخنده کم با

 

 م،یازش ناراض کمی یمن ول ،یب یب نیهمه از من راض -

 . یشما به من نگفته بود نویزبونش درازه ا کمی

 

و من با  شودیاز خنده خط م یب یقشنگ ب یچشمها

 : دیگویم یب یب کنم،یحرص و خنده نگاهش م
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 بچم کجا زبون دراز؟  -

 

 یتیوم، خدا شاهد من مظلوممظل یشما گفته بود -

 . دمیخانوم ند نیا یتو

 

 .یماه نیدلتم بخواد بچم به ا -

 

 :دیگویبا خنده م ماهور

 

 .خوادیم یلیکه خدلم  شییخدا -

 

و ماهور قبل از چک کردن ساعت  دمیخندیسه م هر

 : زندیبه من م یزیاش چشمک ر یمچ
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 یسر هیخونتون  میبر رمیدوش بگ هی رمیمن م -

  .میبزن

 

 : کنمیاش م یاما ناچار همراه ردیگیم دلم

 

 .زمیباشه عز -

 

 [31.07.21 12:53] 
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 نیا انیچرا م دانمیشب بود و من نم 7 کینزد ساعت

نگران روزبه  دیهمه حس خوب دلم آشوب بود. شا

ودم و خانه مان شده ب کیهم باز نزد دیخان بودم شا

 بود.  ختهیورود نداشتم حالم را بهم ر یاجازه  نکهیا
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بابا  یرفتن به خانه  یشد همراه ماهور به بهانه   قرار

همه  نیو من از ا ا،یدر میرا برو یساعت کیصادق 

 بودم!  یاز خود حقه بازم شاک یدروغ و پنهان کار

 

باز کردن در سمت  یماهور برا خوردیخانه که م زنگ

 : دیگویو م درویم اطیح

 

 . میبر ایجان زود ب کایمل -

 

را  یب یو صورت ب دارمیرا برم نمیمن هم دورب و

 . بوسمیم

 

 . میگردیزود برم -
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 سالم برسون مادر.  یبه حاج -

 

 چشم.  -

 

 : گردمیصحرا برم سمت

 

 مراقبش باش لطفا.  -

 

که  رونیب د،یگویم یو چشم زندیم یمهربان لبخند

بود و جلوتر که  یپشت در چه کس کنمیفکر م رومیم

و  نمیبیرا م یرنگ یآشنا و مشک نیماش رومیم

بود. جلو  دهیچسب نیبه زم شیکه انگار پاها یماهور

 : رومیم رونیب اطیو از ح رومیم

 

 بود ماهو...  یک -
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 زند،یریم شیچشمها یمشت خاک تو کی انگار

 یندارد، تمام تنم شوک شده م دنیو توان د سوزدیم

که  زندیرا تبر م میانگار پشت زانوها یو کسلرزد 

 ! فتمیتا ن کنمیم واریدستم را بند د

 

را تجربه  یرانیبار و کی یهر آدم کردمیفکر م من

 فراتر از تحمل آدمهاست!  ایدن یرحم یاما، ب کندیم

 

و من  گرددیمات و پر از خشم ماهور سمتم برم نگاه

چه دفاع  ! اصال ازستیدفاع ن یبرا ییجا دانمیخوب م

 نبودم؟  انشیکه خودم هم در جر یزیچ کردم؟ازیم

 

کنارم،  ی ختهیهم مثل من، مثل ماهور فرور انیک

حرف  چکسیبود، ه ستادهیشوکه و پر از هراس ا
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 شکست،یسکوت وحشتناک را نم نیا چکسیه زد،ینم

 یکه تمام شد، آرامش دیکشیم غیسرم ج یتو یو کس

 قایم شد، دقتما یکه با جان کندن به دست آورد

 تمام شد! اهیس ینقطه  نیهم

 

 [01.0۸.21 13:20] 
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بود، سمت  ختهیماهور ترس را به جانم ر یها مشت

 . شومیسد راهش م رویبا کدام ن دانمینم رودیکه م انیک

 

  ؟یکن کاریچ یخوایم -
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 فقط نفرت داشت، بغض شیچشمها ش،یچشمها

 ! ختهیعالم باور فرور کیداشت، درد داشت، و 

 

و  ندیبیم یزیماهور چه چ یاز چشمها انیک دانمینم

 قایدق دیاصال بگو نکهیکه بدون حرف، بدون ا فهمدیم

 یمن چه غلط ی مهیوسط ارامش نصفه و ن نجا،یا

 زندیو ماهور مرا کنار م ندینش یپشت فرمان م کندیم

گازش را  انیاما ک کوبدیم نیصندوق عقب ماش یو رو

دلش  گریکه د یو مرد مانمیو من م رودیو م ردیگیم

 ام باشد!  یحام خواهدینم

 

چه  فهممیو نم دانمیو من هنوز نم ردیگیرا م میبازو

 یلیکه شده بودم س داریشده، انگار خواب بودم و ب

را باز  نشیماش برد،دریداشت مرا با خودش م میعظ

و در را با تمام  یصندل یرو کندیو پرتم م کندیم
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و  بندمیرا با درد و ترس و م میچشمها کوبد،یتوانش م

 نم،یب یم یدر ورود یلوصحرا را ج کنمیبازش که م

 ی. ماهور پشت فرمان مکردینگاهم م جینگران و گ

که دلم از جا  کندیم شیرا از جا نیماش یو طور دینشن

کرده  یبودم؟ چه گناه دهی. من چرا ترسشودیکنده م

بودم  دهید یبیمرد چه آس نیاز ا دم؟یترسیکه مبودم 

 که پر از وهم بودم؟ 

 

 ماهور؟ -

 

 : زندیم میلبها یبار دستش را آرام رو دو

 

 صدا نشنوم.  -
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از من  یباور و اعتماد چی. هرمیگیدرد لبم را گاز م با

 کردیقلبش نبود که حاال پر از شک بود و فکر م یتو

ام در  یمرد زندگ نیمن حتما هنوز هم با نامردتر

 ارتباط ام؟ 

 

خدا  ی شهیکه هم ییایهمان در یساحل، روبه رو یتو

 ادهیو پ زندیترمز م یمن رو یخلوت بود و محل عکاس

 . کندیو در را باز م زندیرا دور م نیماش شود،یم

 

 . نییپا ایب -

 

 یم ایدر یصدا شوم،یم ادهینگاه پر از خشمش پ شیپ

 ی قهی رد،یگیام را م هقیمغز شلوغم و او  یتو چدیپ

را نداشتم! از خودش  چکسیکه جز خودش ه یمن

مرا  یداشت ته مانده  کردم؟یم تیخودش شکا شیپ
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 یکردیمرا نابود م یته مانده  ی. داشتکردینابود م

 ! یماهور مهدو

 

با  یزاریچشم من، قرار مدار م شیگوش من، پ ریز -

 قایاز کجا؟ دق ؟یک د؟ازینکش اتویکه جر بدبخت یکس

 یایدلسوز یمن؟ از کجا تیحماقت و خر یاز کجا

 پر از حماقتم؟  یعالقه  یاحمقانم؟ از کجا

 

 دهیچسب کردم،یگشاد شده نگاهش م یچشمها با

. هوار دادمیگوش م جیو مات و گ نیبودم به ماش

 : کشدیم

 

ناموسش بود نه؟  ینه؟ خود ب گه؟یخودش بود د -

وسه ها، اخ صاحب همون عکسا، همون آغوشا، همون ب

که جازد  میمن ک دیفهم رتم،یغ یکه من چقدر خر و ب
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. من دلتنگشم یب یخونه ب میهمه بر نیو رفت؟ ا

 نیا شیپ یرفتیکه من نبودمم م یهفته  کی ن؟یهم

 حروم زاده؟ 

 

همه افکار تلخ و بد را در مورد من  نیشده بودم، ا الل

 گفتم، از حسم، از تمام شیداشت؟ من که از قلبم برا

همه  نیآمد؟ به من ا یم انتی. به من خمیها یکس یب

 آمد؟  یپست بودن م

 

حرف بزن تا دهنتو پر از خون نکردم، د حرف  کایمل -

 بزن! 

 

 دونمیچرا اونجا بود، نم دونمینم دونم،ینم یچیمن ه -

 . دونمیچرا اومد، به ارواح خاک مادرم نم
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 د،کشیو عقب م کندیام را رها م قهی زند،یم شخندین

 : ستدیا یو درست مقابلش م رودیم ایسمت در

 

من چرا باورت کردم؟ چرا فکر کردم دروغ گفتن و  -

هم  یقبال هم کلک زد یوقت ستیکلک زدن تو کارت ن

 ؟یدروغ گفت

 

 [01.0۸.21 13:21] 
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هنوز  زنم،یو دم نم سوزدیم سوزد،یمغز استخوانم م تا

وقت و  چیبود؟ آن قدر که ه یهم حق با ماهور مهدو

 کجا حق نداشتم حق و ناحق را گم کرده بودم!  چیه
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پر از  ،یشاک ،یعصب د،یآ یجلو م گردد،یبرم سمتم

 : یکنترلش داشت نه توان یبرا یلیکه نه تما یخشم

 

راه اومد باهات المصب، من که  شدیمن که هر چ -

که گفتم . من میگذریم م،یخشبیم م،یسازیگفتم باهم م

 تیهمه چ شم،یسنگ صبورت م شم،یم تیحام

نموندم که  ،یمن که سکوت کردم که تو نشکن شم،یم

 ،یدوسم دار یبرگشتم چون گفته بود ،یتو دق نکن

بود و  همدت عشق نامرد گذشتت برگشت نیبعد تموم ا

من برات سکوپرتاب  ؟یدیخندیمن م شیتو به ر

چاک و  یب یدهنا یهمه  یهر روم ت؟یشدم؟ مهر ازاد

 پشتت؟  زدنیبست که حرف م

 

 ماهور.  یکنیاشتباه م -
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 نیوقت ا چیماهور را ه کنمیو من اعتراف م زند،یم داد

 بودم.  دهیند نیو خشمگ یقدر عصب

 

 ،یایتو از همون خونواده م کا،یخفه شو، خفه شو مل -

که به خودشون،به  ییآدما ،یهمونجا بزرگ شد

رحم  بهیبه من غر کنن،یخودشون، رحم نم یخونواده 

مثل خودتون باشم؟  ستمیبلد ن یکنیفکر م کنن؟یم

اون قدر بزنمت  رتتیغ یمثل اون داداش ب ستمیبلد ن

ندارم که  رتیغ نم ینفست بره؟ فکر کرد نجایکه هم

 و عاشفت موندم؟  یقبولت کردم زنم ش

 

 جاست، نیهم ایآخر دن کنمیو فکر م زدیریم میاشکها

فکر  کند،یمراعات نم گریکه ماهور هم د ییجا نیهم

قضاوت  زد،یکه ماهان م زندیم یرتیدم از غ کند،ینم

 . کندیم
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 خودت بودم، برو  شیمن که تموم مدت پ -

بردار عکسام و  نمویمو بردار نگاه کن، برو دورب یگوش

 هفته...  کیمن تموم اون  ن،یبب

 

از  یورت خالص کیو صورتم را نزد ردیگیام را م قهی

 آورد:  یاش م یمهربان

 

تر، بدون  یقشنگتر از راست، حرفه ا یگیدروغ م -

 یریحق یلیخ ،یکنیم کاریادم چ هیبا  یفکر کن نکهیا

تو سزاوار همون خونواده  ،یبدبخت یلیخ ،یلیدختر، خ

 یبگ یایب یکه اون قدر شجاعت نداشت ییتو ،یا

و  برگشته، زحمت و کم کن مونه،یعشق گذشتم پش

 طالقم بده. 
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 ریاز ز میکرده، صدا زشیحنجره ام انگار کوه ر انیم

 : رسدیآوارها به گوش م

 

 هیتوروخدا نگو ماهور، توروقران خرابش نکن،بزار  -

 پل بمونه واسه بر.... 

 

 نمت،یبب خوامینم گهیبمونه، د یپل خوامینم گهید -

 هیباشه،  میزندگ نیا یازت تو یرد خوامینم گهید

 یدوستم نداشت ،یوقت نبود چیرو انگار هب یجور

 بیو فر انتیبه حرمت کمکام حق خ ،یدرست ول

 خانوم مودت! ینداشت ،ینداشت

 

 [02.0۸.21 12:01] 
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بار با تمام جانم هوار  نیو ا رمیگیدستش را م مچ

 : کشمیم

 دمش،یقت ندو چینکردم، ه انتیمن خ گمیم یلعنت -

به  دمش،یند گهیمن خاک برسر بعد از اون اتفاق د

 ... یب یجون ب

قفل  یدندان ها یو از ال ردیگیام را با خشونت م چانه

  "غرد یشده اش م

 ... یو قسم بخور یب یجون ب گهیبار د هی -

 نالم:  یم هیبغض و گر انیم

قسم بخورم باور  یقسم بخورم پس؟ به ک یبه ک -

 دارم مگه؟ و  یک ؟یکن

سرش  یرا رو شیدستها کشد،یو عقب م کندیم میرها

 نبود!؟  نجای. خدا اکشدیو آه م گذاردیم
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چرا اومده بود ماهور، من مگه مغز خر  دونمیمن نم -

قدر  نیچرا من ا اد؟یبگم ب یشمیتو پ یخوردم وقت

 که...  ینیو رزل مبب حیوق

 : کشدیو هوار م گرددیبرم

من بهش داده؟  یخ و عمه ماهر یپس آدرس خونه  -

به چاک؟  زنهیداره که من شوهرتم که م بیآره؟ علم غ

 آره زبون نفهم؟ 

و زمان  نیتمام حق ها هم که با تو باشد زم یگاه

 ! یکه توان اثباتش را نداشته باش کندیم یکیدست به 

 . دونمیبخدا نم -

طالق و بکنم و خبرت کنم،  یمنتظر تا کارا ینیشیم -

 ! میزندگ یکه ردپاتم نمونه تو یریم یرجو هیبعدش 

 ... آخ خدا: آخ

 ماهور...  -
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و  یمونده؟ کم کم زجرکشش کرد یماهور؟ ماهور -

 ،یباش میتو زندگ خوامینم گهید ،یامروز خالصش کرد

کنم و  هودهیواسه داشتنت و موندنت تالش ب خوامینم

به خودم  خوامیداده، نم جهیاحمقانه فکر کنم تالشم نت

جوون مرگ  گهید یماه هیوجدان بدم که نکنه عذاب 

 خوامیو بزنم به خواب، نم متو خودم و خود زمیشه و بر

تو با حماقت و  کنمیم یو مردونگ یدارم مهربون یوقت

و من فقط جاده  یو راه خودتو بر یریاشتباه بگ تیخر

 صاف کنت باشم 

 ند،ینش یو پشت فرمان م زندیرا دور م نیماش

 : کوبمیم شهیبه شو  دومیهمراهش م

 نرو، گوش بده به من...  ینجوریماهور؟ نرو، ا -

تالشش را هم  نیلرزانم آخر یو دستها زندیم استارت

 : کندیم

 ماهور  ن،ییرو بکش پا شهیش -
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 خوادیو م کندیاما در را قفل م رمیگیرا م رهیدستگ

. کالفه دنده ستمیا یم نیماش یحرکت کند که جلو

 : مزنیداد م رد،یگیعقب م

شدن  بیفقط غ ،یلعنت بهت که فقط رفتن بلد -

 لعنت به من. ،یبلد

و پر از باران، پر از  دیو من همان جا، ناام ترکدیم بغضم

دور و دورتر  نشی. ماشنمینش یم ،یدیغم، پر از ناام

 مانمی. من ممیها یو تمام بدبخت مانمیو من م شودیم

د، بو یوحشتناک ییبدون ماهور جا یایماهور. دن یب

روزها باور  نیکدام از ا چیه یقبرستان، تو هیشب ییجا

هم معلوم  میدوستش دارم؟از چشمها کهنکرده بود 

 انیک یبود از وقت ختهیجانم ر ینبود؟ چقدر نفرت تو

بودم، ماهور آن نفرت  دهیماه د یب یب یرا مقابل خانه 

 !؟دیرا هم ند

 

@shahregoftegoo
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هر بار مهلک تر، ازار دهنده تر، درد  کشتند،یم مرا

 . کردندیو خاک هم نم کشتندیآورتر، مرا م

هر  ست،ین تیدردها نیهم تسک هیگر یگاه یدانیم

و  دم،یزار زدم، داد زدم، هوار کش ا،یچقدر مقابل در

صدا زدم  میشکستن تک تک بغض ها انیخدا را م

 نبود.  یآرامش

 

درمان  یدرد ب کی تیبه نها ،یرسیبن بست که م به

 تیجز تماشا کردن از تو و چشمها یکار ،یرسیکه م

تماشا کردن هم نداشتم.  ییتوانا گریو من د دیا یبرنم

 خواستیبود و دلم م زاریب زیاز همه چ میچشمها

 ! شهیهم یبرا دیبخوابم، شا

@shahregoftegoo



 

بروم جلو، جلوتر، و خودم را، تنم را،  خواستیم دلم

به  ا،یالعالجم را بسپارم به آب، به در یمام دردهات

.  اما من به کردینم میدردها یبرا یکه کار ییخدا

 ماهور قول داده بودم! 

 

ماه هستم،  یب یب یخانه  یجلو مییا یخودم که م به

 یجواب چیاز ماهور نبود و من ه یکه خبر ییجا

 ماه بدهم.  یب ینداشتم به ب

 

 یتو دنمیبا د کندیدر باز م و صحرا که زنمیرا م زنگ

 : زندیصورتش م

 

 خانوم؟  کایخاک برسرم، مل یوا -

 

@shahregoftegoo



با  یهر ادم دانمیشده بودم. فقط م یچه شکل دانمینم

 یخال قایاش عم یزندگ ینفر تو کیاز دست دادن 

تنم  یتو یپر از درد. و من روح ،یپوچ، ته شود،یم

 . کردمیحس نم

 

 یتخت چوب یرو کندیو کمک م ردیگیرا م میبازو

 . نمیبش

 

 حالت خوبه؟ آقا ماهور...  شده؟یچ -

 

اسم ها تا ابد  یبعض کنم،ینگاهش م یاشک یچشمها با

 .کندیعمل م ریمثل شمش تیبرا

  

 ... یب یب -

 

@shahregoftegoo



 واستون.  ارمیبرم آب قند ب ده،یخواب -

 

تلفن همراهم را  خوابم،یهمان تخت م یو من رو رودیم

 انیک یتا شماره  کنمیمو فکر  کشمیم رونیب بمیاز ج

با او  گرید شدیاصال مگر م شود،یو نم اورمیرا بخاطر ب

 حرف زد و نمرد؟ 

و خاموش است.  رمیگیماهور را م یبغض شماره  با

 دیآ یم نییآب قند از پله ها پا وانیصحرا که با ل

. نگران نمینش یتخت و م یرو کنمیرا رها م یگوش

 :کندینگاهم م

  

 جون؟  اکیببرمت دکتر مل -

 

 : دیگویم دهیترس م،یگویم یو نه ارام رمیگیرا م وانیل

 

@shahregoftegoo



 ،یاز حال بر ترسمیحاله، م یچشمات ب ده،یرنگت پر -

 افتاده؟  یاقا ماهور اتفاق یکرده، برا خیتنت 

 

برس، من  تینه، رفت تهران، تو هم برو به زندگ -

 هستم.
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 جون؟  کایمل یدیچشم قشنگ منو ند -

 

که  یوسط تنها کس نیپر از باران بود و ا میچشمها

 یکه حافظه اش قد غم ها یداشتم ماهرخ بود، ماهرخ

 . من نبود

@shahregoftegoo



 

 . یب یماهور رفت تهران ب -

 

 ادشینبود، آن قدر حواسش پرت بود که  حواسش

 ش هستم. رفته بود من همسر همان چشم قشنگ

 

  ست؟ین نجایمگه ا نیمه -

 

  د؟یخوریداروهاتون و سر وقت م -

 

آمد و  یخوابش م بندد،یحوصله م یرا ب شیچشمها

کرده  دارشیو بدشکل ب ختیکابوس بدر کیوسط  نیا

 خبر بودم یبود که من از ماهور ب یشب نیدوم نی. ابود

را  یخبر یو غم و ب ییحجم از تنها نی. من داشتم ا

 اوردم.  ی مباال

@shahregoftegoo



 

. وارد اتاق شومیو بلند م کشمیم یب یتن ب یرا رو پتو

خاطراتمان  یاتاق و ته مانده  ی رهیو نگاهم خ شومیم

منفجر  میگلو یبغض تو نیچندم دانمیافتد و نم یم

 . شودیم

ام استخوان  نهیس انیو غم م نمینش یتخت م ی لبه

 . ترکاندیم

 

خاموش است.  و هنوز هم رمیگیماهور را م ی شماره

 یب نیا ،یتفاوت یب نیا ،یخبر یب نیدرد داشت ا

 ! یاعتماد

 

ماه را از  یب یب یچه امده بود؟ آدرس خانه  یبرا انیک

جواب چه را پس  دیبا انیم نیکجا اورده بود؟ من ا

 خبر بودم؟  یاز همه جا ب یوقت دادمیم

@shahregoftegoo



 

 کرد،یرا باور نم میحرفها یاما کجا؟ وقت گشتمیبرم دیبا

 ست،یماجرا چ دانستمیخودم هم نم یحت یوقت

  گفتم؟یو چه م گشتمیبرم

 

 : کنمیم پیتا شیبرا

 

 یدورم فرق دار یمردا یتو با همه  کردمیفکر م -

جواب بده، جواب بده اون  ،یکنینابودم م یماهور، دار

 تو.  یگوش

 

نه  میها امیکدام از پ چیحاال ه نیتا هم شبید از

 رفته بودم. گ یخوانده شده بود نه حواب

و پست اخر ماهور را چک  شومیم نستاگرامیا وارد

 یرضا بود، همان رضا که تو یکامنت آخر برا کنم،یم

@shahregoftegoo



بودمش، عکسش هم همان بود. وارد  دهید ویاستود

 . سمینویم شیو برا شومیم جشیپ

 

به ماهور  شهی. مکامیمن مل د؟یسالم آقا رضا خوب -

  ره؟یبا من تماس بگ دیبگ

 

 : رسدیکه جوابش م گذردیم یساعت مین

 

  ست؟یشما ن شیخانوم، ماهور مگه پ کایسالم مل -

 

 : برمیو غرورم را سر م زنمیرا پس م بغضم

 

خاموشه،  شیمن شمالم، اون رفت تهران، گوش -

 نگرانم.

 

@shahregoftegoo
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انعکاس هزار صدا و سرش  ی. توکردیدرد م مغزش

 کایکه از مل ییو صدا ریتصو نیبود، آخر هیو گر ادیفر

 یکه برا ییاز اشک بود و صدا سیداشت صورت خ

 ! زدیماندنش ضجه م

 

 یرا تو یخوش کم یکه روزها یمشترک یخانه  یتو

 یبه کس نکهیبود، بدون ا دهیآن گذرانده بودند خواب

 اطالع بدهد برگشته. 
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حساب  کرد،یدوتادوتا چهار تا م د،کریچقدر فکر م هر

 انیم شدیبود، نم جهینت یباز هم ب کرد،یو کتاب م

 . ندیگناه بب یو ب ریتقص یرا ب کایکابوس آن روز مل

 

 یلیو س کندیاز دو شب تلفن همراهش را روشن م بعد

 می. نشودیم ریها و تماس ها سمتش سراز امیاز پ

قلبش  نیود و اب کایها و تماس ها از مل امیاز پ یشتریب

 . سوزاندیرا م

 

اعتماد کرده بود، سخت برگشته بود، سختر  سخت

 شیها یرا پشت نقاب مهربان شیها یها و دلخور نهیک

 بود.  ختهیفرور شیدفن کرده بود، و حاال تمام باورها
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بخورد که تلفن همراهش زنگ  یزیتا چ شودیم بلند

حوصله جواب  یرضا ب یشماره  دنیبا د خورد،یم

 :دهدیم

  

 رضا؟  یچطور -

 

 زنت کجاست؟  -

 

اش  یشانیبه پ یحوصله دست یو ب بنددیم چشم

 : کشدیم

 

  ؟یدار کاریبا زن من چ -

 

 االن؟  ییتو؟ کجا یشد بیباز غ -

 

@shahregoftegoo



 خونمم، چه خبره؟  -

 

و مجدد  شنودیرضا را م تیپر از حرص و عصبان یصدا

 : ندینش یهمان کاناپه م یرو

 

کنم و بگم  داتیمن و بکنه که پالتماس  دیزنت با -

برات درس  ؟یسگ مصبت و بد یجواب اون گوش

و حل  یمشکل چیکجا ه چیشدن ه بیعبرت نشد غ

تو قبر؟ درد  یباز جنازه بزار ینکرده؟ هوس کرد

چه مرگته که فقط با  کهیرو درد؟ چته تو؟ د مرت یبزار

  شه؟یرفتنت درست م

 

  :زندیکاناپه م یپس سرش را به پشت یعاص

 

 زنگ زده به تو؟ -

@shahregoftegoo



 

نکن مرد مومن، نکن، حرف بزن، حل کن، زنگ بزن  -

 اونجا، فعال.  امیبهش، منم دارم م

 

 یم زیم یرا رو یبدحال گوش شودیکه قطع م تماس

توان نداشت،  رد،یگیم شیاندازد و سرش را با دستها

توان فکر کردن،توان حرف زدن، توان حل کردن، 

 تد. اف ینداشت و داشت از پا م

 

اسم  دنیبا د خورد،یتلفن همراهش زنگ م مجدد

 یصدا کند،یو تماس را وصل م بنددیچشم م کایمل

و باز هم حرف  شنودیرا م کایبغض آلود مل ینفس ها

 : کندیجان م کایمل زند،ینم

 

@shahregoftegoo



مثل دردا که  شه،یترم نیماهور؟ شبا غما سنگ -

بکنم؟  تونمیم کاریمن االن چ یخب رفت شه،یم شتریب

 یخوایکنم؟ م کاریثابت کنم؟ تو بگو چ یجورچه 

خستم، خسته شدم،  رم،یالاقل اجازه بده بم رم؟یبم

 زنهیباز من و با سر م یکیو بلند نشده  خورمیم نیزم

به جون خودت، به جون  ؟یزنیماهور، حرفم نم ن،یزم

 کاریاونجا چ دونمیچشمات، به مرگ خودم، من نم

 داشت.اخ خدا. 

 

. زنگ کندیف تماس را قطع محر یو ب بردیم دست

 یو در را برا شودیحوصله بلند م یب خوردیخانه که م

 .کندیرضا باز م
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 یگرفته و عصب یرضا با چهره ا کندیرا که باز م در

 : کندینگاهش م

 

 چه خبره باز ماهور؟  -

 

حوصله سمت  یو ب کشدیم رهیدست از دستگ ماهور

 افتد:  یآشپزخانه راه م

 

  ؟یخوریقهوه م -

 

  کنه؟یکم م تتیقهوه از خر -
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و کالفه سمت رضا که حاال وارد خانه شده و  ستدیا یم

 . شودیدر را بسته م

 

 تو رضا؟  یگیم یچ -

 

 ؟یمرد حساب یشیم بیغ یخوریتو چرا به مشکل م -

چرا مشکالتو  ؟یبندیو م یارتباط یراه ها یچرا همه 

  ؟یریم یکنیحل نشده ول م

 

به حل  ازین ییزایچ هی ست،ین ینبود، مشکل یمشکل -

واسه حل کردن وجود نداره،  یزیکردن نداره، اصال چ

کرده  یزار هیخبر، تا طرف زنگ زده گر یاز همه جا ب

 که...  یریمنو بگ ی قهی یاومد

 

 : کندیمتعجب حرفش را قطع م رضا

@shahregoftegoo



 

و  نینبود؟ د تیمگه زندگ یگیطرف که م نیطرف؟ا -

 ؟ینگذشت تینبود؟ مگه بخاطرش از همه چ مونتیا

 و؟  یهمه چ یکنیدرست م یدار یمگه به من نگفت

 

 ! شهیدرست م یهمه چ کردمیم الیمنم فقط خ -

 

را  شیسمت آشپزخانه برود که  رضا بازو خواهدیم

 : داردیو نگهش م ردیگیم

 

شماره مو دادم  یاومد وقت یاون دختر در نم یصدا -

باز، نفس  یبه آب داد یچه دسته گل نمیزنگ بزنه بب

 نداشت... 

 

@shahregoftegoo



بعض و  انیاما حرفش از م سوزدیجان ماهور م تمام

 : دیآ یحرصش باال م

 

 به درک.  -

 

باز سه روز،  یترسیتکراربشه؟ نم خیتار یترسیتو نم -

جنازه شو  یبرگرد یو وقت یماه، نباش کیده روز، 

 ادتی ارم،یب ادتیرفته من  ادتیاگه  ؟یریبگ لیتحو

 ماهور؟  ارمیب

 

و  کشدیم رونیدستش را از دست رضا ب یعصب ماهور

 : زندیداد م

 

بره  ادشیو  یآدم هر چ ره،ینم ادشیآدم کابوساشو  -

 ادشه،ی رهیگیپدرشو که خواب و ازش م یب یکابوسا
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مه رضا. من همه زورمو زدم، ه ادیاز من برنم یکار یول

بره  ادمیتوان مو گذاشتم وسط، من جون کندم که  ی

مشت و لگد بود و من فقط  ریاتاق خونش ز یزنم تو

 یو ب ییابرو یو ب یناموس یبرفتم نجاتش بدم که مهر 

 دییو اون سکوت کرد، تا میشونیو زدن وسط پ یرتیغ

که با همه قلبم از  یبره روز ادمیکرد. من جون کندم 

و دوست  یا گهیپدرسگ د هی عالقم گفتم نگفت من

همه جون کندن همون  نیدارم. اون وقت بعد از ا

 نمیب یم نم،یب یماه م یب یب یخونه  یپدرسگ و جلو

. بمونم داره نه خودش یحیتوض وزیپف کهیاون مرت هن

 و حل کنم؟ یچ کار؟یوسط اون جهنم چ

 

 [04.0۸.21 13:34] 
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 یجان رو یو ماهور ب کندیهاج و واج نگاهش م رضا

. رضا ردیگیم شیو سرش را با دستها ندینش یکاناپه م

 : رودیجلو م

 

  ؟یب یخونه ب یپسره اومد بود جلو -

 

 : ندینش یو رضا مقابلش م دهدینم یجواب ماهور

 

اونجا چه  یبگ ینرفت ؟یریشو بگ قهیجلو  ینرفت -

  ...ینرفت کنه؟یم یغلط

 

به  دهیالبد ترس دونمیخانوم سد راهم شد، نم کایمل -

 بزنم.  یعشقشون صدمه ا
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 نیمگه تو؟ زنته، ا یندار رتیچرند نگو ماهور، غ -

  ه؟یمزخرفات چ

 

 : دیگویم یو عاص ندیب یماهور را م شخندین

 

بشه؟ اگه بهش شک  یکه چ یاومد یولش کرد -

 ....  یدار

 

 . گهیمه دطالق، بس یدنبال کارا رمیم -

 

پسره سرخود  دیباشه، شا گهید زیچ انیجر دیشا -

 اومده ... 
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 کندیرضا سکوت م خوردیهمراه ماهور که زنگ م تلفن

 یگوش یصفحه  یرو نیاسم مه دنیو ماهور با د

 . کندیتماس را وصل م

 

 جون دلم؟  -

 

بند دلش را پاره  نیمه ی هیپر از بغض و گر یصدا

 : کندیم

 

 ماهور...؟  -

 

 : کندیو جان م چدیپیبه هم م دلش

 

  شده؟یجانم؟ چ -
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 بابات...  -

 

بهت نگاه رضا  انیو م چدیپیاش م نهیس یتو درد

 : ستدیا یهراسان م

 

  شده؟یمامان؟ خوبه؟ چ یبابا چ -

 

 رونیانگار جان را از تنش ب یو کس زندیهق م نیمه

 : کشدیم

 

 بار نیکه از دستش دادم، ا یا یدوم یدفعه  نیا -

بازم ولم کرد، تنهام گذاشت، بازم رفت  شتره،یدردش ب

 ! یو ماه وایش شیپ
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سقوط است  کیو نزد چرخدیبا تمام عظمتش م خانه

 :ردیگیرا م شیو بازو ستدیا یکه رضا م

 

 تا نبردنش! ایب نش،یبب ایب  ا،یزود ب -

 

 [05.0۸.21 14:29] 
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حرف  دیسراغ ماهور، با رفتمیم دیبا گشتم،یبرم دیبا

 رفتم،یاوردم، قربان صدقه اش م یم لیدل زدم،یم

اش را  یکه مردانگ یمرد یبرا دی. باکردمیالتماس م

با  نکهیا ینه فقط برا کردم،یم ینشانم داده بود هر کار

طور ناآرام و داغون نماند فقط  نیمن بماند. فقط چون ا

 نشود.  مانیپش شیها یچون از مهربان

@shahregoftegoo



 

را  یب یصورت ب گذارم،یتخت م یام را رو یدست ساک

 کنمیم یسپارم. خداحافظ یو او را به صحرا م بوسمیم

بروم که تلفن همراهم زنگ  رونیاز خانه ب خواهمیو م

 دنیو  با د کشمیم رونیب بمیرا از ج ی. گوشخوردیم

 : دهمیرضا دلنگران جواب م یشماره 

 

 رضا. سالم آقا  -

 

 گرفته بود:  شیصدا ه،یگر یآمد، صدا یقران م یصدا

 

خانوم، تماس گرفتم بگم خودتون و  کایسالم مل -

خانم  نیمه ست،یاوضاع خوب ن نجایتهران، ا دیبرسون

 ماه هست.  یب یچشم به راه شما و ب
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. نمینش یپله ها م یو همانجا رو شودیشل م میزانوها

مدام خودم را به  گوشم و یتو چدیپ یقران م یصدا

 . زنمیآن راه م

 

 !؟ شدهیچ -

 

 به رحمت خدا رفتن.  شبیآقا روزبه د گم،یم تیتسل -

 

 یضربه  دانمیچندم بود اما م یضربه  نیا دانمینم

همان شب تولد بود،  رشیتصو نیبود. آخر یمهلک

که نذاشتم  یهمان شب د،یخندیکه م یهمان شب

بماند،  اش به دلش یزن زندگ نیحسرت اغوش اول

 یهمان شب د،یطلب تیکه مظلومانه حالل یهمان شب

از  یخال ،یالک یها رتیکه به دور از تعصب و غ
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زد. آخ که سوختم، تمام قلبم  میدخترم صدا ،یسرد

 ماهورم.  یخودم، برا یسوخت، برا

 

 . ایخدا یوا ،یوا یا -

 

اورده  یمادرش چه بهونه ا یماهور برا دونمیمن نم -

باهاتون  رهیاما، بهش گفت تماس بگ بابت نبود شما

 که زنگ نزده، زده؟  دونمید،میاریهم ب یب یب دییایب

 

 ام را فلج کرده بود: یصوت یتارها بغض

  

 نه.  -

 

 جه،یگ زنه،یبازم حرف نم ست،یماهور حالش خوب ن -

 . دیشوکس، از همه طرف تحت فشار، خودتون و برسون
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 یب یبه ب دیا. بکنمیو تماس را قطع م میگویم یچشم

که  یواقعا روزبه خان رفته بود؟ مرد گفتم؟یماه چه م

 خوردیبه آن چشمها نم م،یروز اول مهمان خانه اش بود

خانم و  نیمه یها برود. چقدر دلم برا یزود نیبه ا

 ماهور آتش گرفت. 

 

 ما نبود! یروزها روزها نیا
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را  ریکم کم ماجرا را گفته بودم و تمام مس یب یب یبرا

دامادش که  یبرا دانمی. نمختیاشک ر نیماش یتو
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 ایهم در خوشبخت کردن دخترش موفق نبود  ادیز

جگرم را آتش زد و  شیدختر و نوه اش اما، اشکها یبرا

 فقط توانستم دستش را نوازش کنم. 

 

 دیفکر کردم که حاال که با نیرا به ا ریطول مس تمام

اش بدهم، آرامش کنم،  یکنار ماهور باشم،دلدار

 . خواهدیاو نم یعنی شود،یحبران کنم، اما نم

 

قلبم  یمشک یبنرها میرسیخانم که م نیمه یخانه  به

 . ردیگیشدت م یب یب ی هیسوزاند و گر یرا م

 

 دهیسع یصدا زنم،یو زنگ را م برمیرا جلو م لچرشیو

 : میگویارام م ومشنیرا م

 

 لطفا.  دیباز کن -
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چند  میشویو وارد خانه که م شودیباز م یکیبا ت در

خانم و  نیروزبه خان و مه یخانم و آقا از دوستها

 . ستیاز ماهورم ن یاما خبر نمیب یخواهر آقاروزبه را م

 

 یتو هیو با گر شودیما بلند م دنیخانم با د نیمه

 افتد:  یم یب یآغوش ب

 

 نیگفت مه یماه، تا اخرش ه یب یوم رفت بمظل -

 نیمه اس،یروم س نیشرمندتم، مه نیحالل کن، مه

 ماهور... 

 

خانه  یشان فضا هیگر یو صدا شکندیجفتشان م بعض

 دنمیخانم با د نیو مه زدیریم میاشکها کند،یرا پر م

 : کندیمحکم بغلم م د،یا یو سمتم م ستدیا یم
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ساال،  نیم دق کرد امادر؟ بچ ییدختر، کجا ییکجا -

 جون نداره.  گهیبچم د

 

 : نالمیم هیبغض و گر انیم

 

واسه درداش،  رمیبم ن،یمامان مه گمیم تیتسل -

 واسه ماهور. رمیواسه دلت، بم رمیبم

  

 : دیگویم میچشمها ی رهیو خ کشدیم عقب

 

 یدنبال کاراس، مراسم، قبر، با دوستاش رفتن، ول -

عصر  ،یومش کنار یتونیخوب نبود، فقط تو م

 هواشو داشته باش.  ،یخاکسپار
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 چشم.  -

 

من هم  برد،یم هیو سمت بق ردیگیرام یب یب لچریو

. دلم داشت شومیو وارد اتاق ماهور م کنمیسالم م

ماهور را  ی. شماره و آرام و قرار نداشتم دیترکیم

 دنیبه شن یلیآن طرف خط تما یو باز هم کس رمیگیم

 .دهدیمندارد که جواب ن میصدا
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روبه رو  یو من دلشوره  شدیکم کم شلوغ م خانه

چه  دانستمیکه نم یشدن با ماهور را داشتم، ماهور
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واکنشش  نیمن اول دنیاست و بعد از د یو روز یحال

 . ستیچ

 

 ییرایخانم از مهمان ها پذ دهیکمک سع داشتم

ماه قلبم را  یب یب یکه صدا ختمیر یم یو چا کردمیم

 : لرزاندیم

 

 . یب یآخ ماهورم، آخ چشم قشنگ ب -

 

و  خوردیم رسماوریآمده بود؟ دستم به ش ماهور

را  میبازو دهیاورد. سع یسوزشش مرا به خودم م

 : ردیگیم

 

شوهرت خودم هستم  شیبرو خانوم جان، برو پ -

 قربونت. 
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 ی. بستمیا یچارچوب آشپزخانه م یو تو رومیم عقب

دلم  خت،یریماهور را بغل کرده بود و اشک م یب

اش  یجلو بروم، بغلش کنم، دلدار خواستیم

جلو بروم و  دمیترسی. مدمیبدهم،آرامش کنم اما، ترس

 نگاه مهمان ها محلم ندهد.  انیم

 

خدا بهت صبر بده مونس  زدلم،یخدا رحمتش کنه عز -

 امش بده پسر با معرفتم. مادر، خدا به دلت ار

 

 ش،یچشمها ستد،یا یو ماهور صاف م زدیریم میاشکها

را  یب یب یشانیسرخ بود و خسته، تنها پ شیچشمها

 دنمیافتد، رضا با د یبوسد و سمت اتاقش راه م یم

 اندازم:  یم ریو من خجالت زده سرم را ز دیآ یجلو م
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 سالم آقا رضا.  -

 

 دیچرا پس نرفت کنم،یعرض م تیسالم خانوم، تسل -

 جلو؟ 

 

 . دمیترس -

 

آرام  یو او، با صدا کنمیپاک م ختنیرا قبل از ر اشکم

 : دیگویم یو پر از دلسوز

 

احترام شمارو  ،یشوکس، ول ختس،یماهور بهم ر -

 حفظ کرده، نکرده؟  شهیهم

 

چرا،  رمیرا فاکتور بگ ایآن روز لب در خواستمیم اگر

 د: حرمت مرا حفظ کرده بو شهیهم
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 دیبا ،یخاکسپار گهیساعت د کی شش،یپ دیبر-

 . دیآمادش کن

 

 چشم.  -

 

 ایدن ایافتم. دن یگفتن بااجازه سمت اتاقش راه م با

هراس داشتم و  ایدن ایداشتم و حسرت، دن یدلتنگ

ام مرا پس زده بود.  یزندگ یبغض، و تنها مرد مانده 

 مرا به جرم گناه نکرده پس زده بود. 

 

دلم انگار موج ها به صخره  یو تو زنمیدر م به یا ضربه

و من با  ستیپاسخگو ن ی. کسگشتندیو برم خوردندیم

 ته قلبم، یتمام دلهره 
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 ی. پاشمیو وارد اتاق م کشمیم نییرا پا رهیدستگ

و  شکندیچرا بغضم م دانمینم خواند،یسجاده نماز م

سجاده  یو همان جا پا بندمی. در را م شومیوارد اتاق م

 .نمیشن یم
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نگاهم کند،  نکهیبدون ا دهدینمازش را که م سالم

اش  یشانیپ ند،یمنِ داغون و دلتنگ را بب نکهیبدون ا

 شیموها یو رو برمی. دست جلو مگذاردیمهر م یرا رو

مرض  ی. دلتنگشودیاز قلبم کنده م یزیچ کشم،یم

خاموش حساب  یجز قتل ها دیبود که با یکشنده ا

 ! شدیم
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 تا بعض ها امان حرف زدند بدهند:  کنمیم جان

 

 ماهور؟  -

 

خون بود. چرا  یکاسه  شیچشمها کند،یبلند م سر

دوباره  یچرا برا کرد؟ینم هیچرا گر خت؟یر یاشک نم

نگرانش بودم،  کرد؟ینم یقرار یاز دست دادن پدرش ب

 اکش: نگران سکوت ترسن

 

 متاسفم.  یلیخ زدلم،یعز گمیم تیتسل -

 

 یکه ماهور حت دیکوب یصورتم م یجا تو نیا غم

اتاق  نیا ای. انگار نبودم. انگار جز اشکردینگاهم نم

 شده بودم اصال.  یبودم، انگار نامرئ
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ثابت کنم که  کنمی. جون مدمیم حیمن برات توض -

اون تو  یو گذشت و مهربون یجواب اون همه فداکار

سخت  یروزا نی. فقط بزار ادمیندادم و نم یطور

 کنارت باشم، بزار بگذره، باشه؟ 

 

.  شودیو بلند م کندیتوجه به من سجاده را جمع م یب

 ند،ینش یتخت م یو رو دهدیکشو جا م یسجاده را تو

. چقدر دلم گرفته بود از داردیتلفن همراهش را برم

 گرید شیبود و چشمها دهیپوش یمشک نکهیا

 .دیخندینم

  

 یبرا کنمیلب باز م نم،ینش یو کنارش م رومیم جلو

گفتن هر انچه که  یدادن، برا نیتسک یحرف زدن، برا

 . کندیرا ارام م یادم داغدار شاک کی
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روزارو کنارت باشم؟ جبران  نیا یاجازه بد شهیم -

بکنم اصال؟ ماهور؟ ماهور توروخدا  یبگ یکنم؟ هر کار

 نگام کن. 

 

 مرده بودم؟  شدم،ینم دهیعا نبودم، دواق نکند

 یاندازد و رو یکنار تخت م زیم یهمراهش را رو تلفن

و قلبم از  کشدیسرش م ی. پتو را روکشدیتخت دراز م

 . سوزدیشدن م ریحس تلخ تحق

 

بابات االن خوبه، آرومه، درداش تموم شده، فقط  -

 . نشیببخش نیمونده تو و مامان مه

 

به انجا که  راهه،یبه ب زدم،یراه مخودم را به آن  داشتم

تا من گورم را  کندیم یمحل یدارد ب دانمیمثال من نم

 گم کنم. 
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سبک شه،  نتیتا س یکن هیگر دیکن ماهور، با هیگر -

حرف  یروح و روانت کم بشه، تا بتون یفشار رو نیتا ا

 ماهور؟  ،یبزن

 

را بسته  شی. چشمهازنمیو پتو را کنار م برمیم دست

 .کردیم رورویقلبم را ز شیژه هابود. م

  

نکردم، به  انتیبه جون چشمات من خ ؟یکنینگام نم -

خبرم، دنبال اثباتم،  یجون بابام منم مثل تو شوکم، ب

باورم کن، فرصت بده، من اگه از دستت  گهیبار د هی

 . رمیمیبه تموم مقدسات قسم م رم،یمیبدم م

 

، مثل . داغ بودبوسمیاش را م یشانیو پ شومیم خم

سرش  یمجدد پتو را رو کشمیکوره. عقب که م
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ازارش ندهم  نیاز ا شتریب نکهیا یو من برا کشدیم

سمت در  سوختیم قایکه عم یو با قلب شومیبلند م

 .رومیم
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تالش  گریبار د یو برا ماندیم رهیدستگ یرو دستم

ام با من، حداقل با  یزندگ یو ناج یتا تنها حام مکنیم

 من، حرف بزند. 

 

 یمن و مادرت و ب یماهور؟ تو تنها مرد محکم زندگ -

  ؟یدونیم نویا ،یهست یب
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 یدرماندگ تینها نیاشک نه! و ا گریداشتم و د بغض

 بود. 

 

از پا  شتر،یب نیچشم هممون به تو، چشم مامان مه -

گاه  هیو تک یتموم دلخوش فت،یتوروخدا از پا ن فت،ین

 . یخاکسپار یبرا یاماده بش دیبا ،ییما تو

 

 یلعنت یآن پتو ریاز ز ی. حتخوردیتکان نم یحت

 : دیآ ینم رونیب

 

 یجرات و شهامت و بد نیبه خودت و مادرت ا دیبا -

 یبابا روزبه عزادار یخانواده ها برا یکه مثل همه 

بره که  دتونایو الاقل امروز  د،یکن هیگر د،یکن

 وفادارتون نبود. 
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 یم میکه مرا از چشمها یو مرد دیلرز یم میصدا

 آورد!  یخودش نم یشناخت به رو

 

 غشیکه در ستین یبه اون خوشگل یصدا فیح -

 ؟یکنیم

 

تمام  دیشا دانمی. نمبود. ماهور کم آورده بود دهیفا یب

 دیامده بود. شا ادشیرا  یموقع مرگ ماه رهایآن تصو

هم  دینابودش کرده بود. شا انتیو توهم خ انیکحضور 

پدر شدن کارد را به استخوانش  یب شهیهم یبرا

 رسانده بود. 

 

که  کنمیتالشمو م یمن همه  یبدون نویا خوامیم -

از  کنمیبعدش، جون م ،یگاهت باشم ول هیامروز تک

دستت ندم، بهت ثابت کنم تموم فکرت غلط، بعدش، 
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که  ونمیون قدر بهت مدمن ا مونم،ینم یاگه نخوا

حاضرم بخاطرت نابودشم و از دستت بدم، فقط قبلش 

 باورت و برگردونم.  دیبا

 

 تا بغض ها گورشان را گم کنند.  کشمیم قیعم نفس

 

 سخت.  یلیبود. خ یسخت ییروزها

 

 یول دونم،یمشورت، نم ایاجازه،  ایسوال،  هیفقط  -

 . کنمیکارو نم نینه ا یاگه تو بگ

 

 نلرزد:  میصدا کنمیو تالش م رمیگیاز مرا گ لبم

 

 نداره که به بابا صادق خبر بدم؟ یاشکال -

 واجبه.  یب یحضورشون بخاطر مادرت و ب 
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. گرفتی. داشت ذره ذره جانم را میلعنت زندینم حرف

نچ کالفه اش را  زنم،یو پتو را کنار م رومیجلو م

 . شنومیم

 

 اومدنشون تورو ناراحت ...  -

 

 یعنی نی. اردیگیم تلفن همراهش را سمتم محرف انیم

 بکن فقط ساکت شو!؟  یخواهیم یهر غلط

 

و او پشت به من  رمیگیرا م یلرزان گوش یدستها با

 چیه گریکه د رسندی. آدمها به کدام نقطه مخوابدیم

 به حرف زدن ندارند؟ یلیتما
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کابوس وحشتناک بود. تمام  کی یمقابلم فرا ریتصو

سرخ و  یبا چشما ،یدورم سرتاپا مشک یادمها

بار هم  نیکه ا یو ماهور، آخ ماهور، ماهور ن،یغمگ

قبر  یجان روزبه را تو یخودش خواست جسم ب

داشت؟ چرا مراعات  یبگذارد. چرا با خودش دشمن

 ختیر ینم چرا اشک کرد؟یمرا نم یتنها مرد زندگ

 ! یلعنت

 

 یخانه  یبابا روزبه را تو دشیکمک رضا و عمو حم به

گذاشتند و من مراقب  وایو ش یکنار ماه دش،یجد

ال اله اال اهلل هنوز  یبودم. صدا یب یو ب نیمامان مه

جهنم و درد  نیتمام ا انی. و مخوردیگوشم زنگ م یتو
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قلب  یبابا صادق خنجر بود تو بیحضور ساکت و غر

 پناهم!  یب

 

ماند.  یقبر م خیو نگاهش م دیا یم رونیاز قبر ب ماهور

قبر  ی. سنگها را روزدیریصدا اشک م یب نیمامان مه

 نیمه غیج یصدا زندیریو خاک را که م گذراندیم

 . لرزاندیخانم چهارستون بدنم را م

 

همان  کیاندازد، نزد یم نیزم یرا رو خودش

خودش دفن را با  زتیرحمانه عز یکه ب ییخاکها

 ،یبود قدرتمند، مستقل، قو یزن نی. مامان مهکردیم

بفهمد بابا روزبه به  یکه نگذاشته بود تا امروز کس یزن

که  یداشته، زن یکرده و قبال خانواده ا انتیاو خ

خودش را عاشق و خوشبخت نشان داد تا عالوه بر 

نابودترش نکند. تا امروز  انیاطراف یحرفها شیزخم ها
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شروع شد و  یمهدو یاسم ماه دنیا از دکه پچ پچ ه

 . شدیتمام هم نم

 

اب  یآرامش کنم، بطر کردمیبودم و تالش م کنارش

اما انگار قصد دارد درد  برمیم شیرا سمت لبها یمعدن

 سالها را امروز هوار بکشد.  نیو زجر تمام ا

 

 سوخت، سوخت خدا.  گرمیروزبه، آخ روزبه، ج -

 

که دورش را  یهر کس د،دویسمتش م نمیبیرا م ماهور

سرد بود و  شی. کوه درد بود، چشمهازندیگرفته کنار م

 خاموش. 

 

  زدلم؟ینگام کن، عز ،یمامانم؟ مامان مه -
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لک زده بود. دستش را  شیصدا یچقدر دلم برا آخ

و ان را جلوتر  کشدیخانم م نیمه یمشک یروسر یرو

 آورد: یم

  

رو، مرگ من، . نگاه کن ماهوشهیماه بد م یب یحال ب -

 نشه باشه؟  تیزیکن، آروم باش چ هیآروم، آروم گر

 

 : دیگو یم شیو ناله ها غیج انیم

 

 یخوایآخ قربون صدات برم مادر، آخ گفتم باز م -

 . یکنیگفتم سکته م ،یچند ماه حرف نزن

 

 من به وقتش محکم بود.  مرد
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بزار بابا اروم  شم،یمن خوبم دورت بگردم، خوب م -

و دم نزد،  دیدرد کش یلیستس بخدا، خبخوابه، خ

 باشه؟ 

 

را  نیو من کمر مامان مه رودیاغوش ماهور م یتو

 . خواهدیو چقدر دلم آن اغوش را م کنمینوازش م

 

که راحت بره، تو هم  کنمیحاللش کردم، حاللش م -

 ببخش ماهور، جون مامان ببخشش. 

 

خانم را  نیسر مه یماهور اما آرام رو سوزد،یم قلبم

 نیآغوش مه انیو باالخره بغض سرسختش م بوسد،یم

 .لرزدیمردانه اش م یو شانه ها شکندیخانم م
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و  میاز جنگ برگشته به خانه برگشته بود یآدمها مثل

 آوارشده بود.  ییجا کی یهر کس

 

حرف زدن با من را که قصد  یماهور ،یماهور و

کنار  دهیبود. مرا نبوس دهینداشت. از من دست کش

 خشکاند.  یام را م شهیر نیگذاشته بود. و ا

 

صادق قصد برگشتن داشت اما به اصرار مامان  بابا

 کیجرات نداشتم نزد یشام ماند و من حت یبرا نیمه

تا  دییایما ب یبه خانه  دنیخواب یبرا میبروم و بگو

 . راحترباشد
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 کیام،  یزندگ یدار بود اما، هر کدام از مردها خنده

 قضاوتم کرده بود و مرا کنار گذاشتند.  یبیطور عج

 

تختش نشسته بودم و با مونا  یاتاق ماهور رو یتو

 انیبود چرا او را در جر یکه شاک یی. مونازدمیحرف م

 همه اتفاق نگذاشته بودم.  نیا

 

اونجا  دینیبب دیرفتو نگ انیک ی قهیچرا همون موقع  -

 ارهیماهور فک شو ب ینذاشت کنه؟چرایم یچه غلط

 طال که پاکه...  ؟یدیترس یاز چ ن؟ییپا

 

من شوکه شده بودم مونا، هنوزم شوکم، اون اصال  -

 یواسه چ دونمیو نداشت. من نم یب یب یادرس خونه 

 اومده بود. 
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 : شنومینفس کالفه اش را م یصدا

 

شوهرت که  یجلو یسادیاآخه دختر خوب، تو و -

ماهور فکر  یدوست پسر سابقتو نزنه؟ بعد توقع داشت

و بعد عزا  یکنیفکر عمل م یب شهیبد نکنه؟ چرا هم

خوب راه اومده باهات، من  یلیخ ؟واالیمل یریگیم

 . ذاشتمیبودم زندت نم

 

 نهیتا س شود؟یآدم چقدر بغض جا م کی یدر گلو مگر

 ینم یو اشک ستشکیکه م ییام پر بود از بغض ها

 آمد! 

 

 زنه،یکلمه باهام حرف نم کیاالن زندم؟  یکنیفکر م -

من  ،یب یحواسش به مامانش و ب یهمه  کنه،ینگام نم

 . نهیبیو نم
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 یاشک و زار یاالن نوبت تو، بجا دت،ید یبه حد کاف -

 غم بغل گرفتن برو دنبال جواب سواالت.  یو زانو

 

 ... انینبال کبرم د تونمیکجا برم آخه؟ مگه م -

 

 . کندیم یو قامت ماهور تمامم را متالش شودیباز م در

 

از اعماق  ،یرا باال ببر تیدستها دیبا یگاه معتقدم

کمتر بزند،  یزندگ دیتا شا ،یمیتسل یبزن ادیجانت فر

 بکشد، و خاکت هم نکند. 

 

. سخت کندیم شتریدرهمش لرزش تنم را ب یاخمها

 : رمیگیش مرا سمت یو سختر گوش ستمیا یم
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 مو...موناس.  -

 

 یو من همان طور ب رودی. سمت کمد مزندیم شخندین

 . دهمیمونا را م یرمق جواب الو الو گفتن ها

 

 باشه مونا، حواسم هست، خدافظ. -
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شرت  یماهور ت نمیب یو م کنمیرا قطع م تماس

و  کشدیم رونیاش را از کمد ب یو شلوار مشک یمشک

پر از خاک بود.  شیاندازد. تمام لباس ها یتخت م یرو

 : زنمیم شیصدا رودیسمت حمام که م
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 ماهور؟  -

 

 . گرددیاما برنم ستدیا یم

 

ارزش  گهیکلمه، د هینگاه،  هیقد  ؟یکنینگامم نم -

 ندارم؟ 

 

اتاق وارد  نیو مامان مه خوردیبه در م یا ضربه

 : رودیجلو م دنشی. ماهور با دشودیم

 

 پس؟  یدینخواب کمیچرا  -

 

 یول دهیخواب یب یمهمونا تنهان مامان جان زشته، ب -

  ؟یریفشارشو بگ یایم ده،یرنگ و روش پر
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 یمامان مه ام،یچشم م زمن،یعز نیمهمونا همه خود-

برگردم سرخاک، بچه ها اونجان،  رمیدوش بگ دیمن با

نباش،  یچینگران ه اره،یدادم ساالر مشامم سفارش 

 کایاز اتاقارو هم بده حاج صادق راحت باشه، مل یکی

 بمونه بهتره.  یب یشما و ب شیپ

 

 خواهدیو ماهور م دیگویم یحال باشه ا یخانم ب نیمه

 : رومیهمراهش برود که جلو م

 

 تو به کارت برس.  رمیگیو م یب یفشار ب رمیمن م -

 

. ماهور کالفه دندیتشان شنرا هر جف میصدا بغض

نگران دستم را  نیو مامان مه زندیم شیبه موها یچنگ

 : ردیگیم
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 یشد تیاذ یلیامروز خ زدل؟یعز یتو خوب -

 شرمندتم. 

 

 زند،نگاهمیپسرت با من حرف نم میبگو شدیم کاش

بابا روزبه خاک کرده. امان  یانگار من را به جا کند،ینم

 ادمکش!  ینزده  یاز حرفها

 

 . میدشمنتون شرمنده من خوبم. بر -

 

 : چرخدیمن و ماهور م نیمشکوک و نگرانش ب نگاه

 

 خوبه؟  یماهور؟ همه چ -

 

@shahregoftegoo



مرا  یبه دادم برسد. کس یمنتظر بودم کس انگار

تلخ فقط و  یمرا بعد از آن فاجعه  دینیبب یبفهمد. کس

 . کندیمرد مقابلم نابود م یمحل یو ب یتفاوت یفقط ب

 

 ه مامان.خوب یهمه چ -

 

 یمصلحت یگفتن هم بلد بود؟ از آن دروغ ها دروغ

 بود؟ 

 

باور کنم غم چشماش فقط بخاطر  ؟یزنتو دار یهوا -

 تو؟  یروزبه هست و عزادار

 

 هواشو دارم مامان.  -

 

 . گفتیآخ که چقدر قشنگ دروغ م آخ،
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 جان. کایمل می. بردوارمیام -
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از صرف شام مهمان ها کم کم رفتند و من تا  بعد

نشسته بودم. ماهور  یب یسر ب یصبح باال یها کینزد

و  یب یهنوز از سرخاک برنگشته بود و من دلنگران ب

 خانم بودم.  نیمه

 

 دهیآرام گرفته بود و خواب شیباالخره با داروها یب یب

بود. بلند  دهیردرد امانم را بربود. خسته بودم و س

آرام نماز  یبروم. صدا رونیو ارام از اتاق ب شومیم
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 ی. پر از بغض و دلتنگشنومیخواندن بابا صادق را م

 شیصدا دهدی. سالم نمازش را که مرومیسمت اتاق م

 : زنمیم

 

 بابا صادق؟  -

 

. سجاده را کندیدرهم نگاهم م یو با اخمها گرددیبرم

 : دیگوینگاهم کند م نکهیون او بد کندیجمع م

 

  ؟یپدرشوهرت نماز وحشت خوند یبرا -

 

 نیا یاحد چیچرا ه خواست؟یمرا نم چکسیه چرا

شکست مرا  کرد؟یدوستم نداشت؟ درکم نم انیم

من متهم بودم و  کردیچرا تا چشم کار م رفت؟یپذینم
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چه  میها ییتنها م،یباورها م،یزخمها فیمقصر؟ تکل

 شد؟یم

 

 خوندم.  -

 

و جوراب  ندینش یتخت م ی. روشومیاتاق م وارد

 : پوشدیرا م شیها

 

  د؟یکجا بر دیخوایم -

 

 فاتحه بخونم و برگردم شمال.  هیبرم سرخاک  -

 

  د؟ییایدخترتون نم یخونه  -

 

 متاسف، متاسف، متاسف!  ن،ی. غمگکندیم نگاهم
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 دشمنم؟  ای یدخترم؟ تو دخترم بود -

 

چه بودم و هر چه هستم من هر  میبگو خواستیم دلم

. من خسته ام شودیم لیدارد تکم تمیظرف گریحاال د

به گل  یشکست خورده  یخسته  کیبابا صادق، 

 نشسته! 

 

که تا  یبه راه زنمیو خودم را م زنمیرا پس م بغضم

 ! یاهیام. بن بست است و س دهیتهش را د

 

 . دیبمون دیتونیاگه م ارم،یبراتون صبحونه ب رمیم -

 

 . نهیبزار اهل خونه بخوابن، غمشون سنگ خورم،ینم -
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. من مصداق داردیاش را برم یو ساک دست شودیم بلند

 رانده و از آنجا مانده بودم!  نجایبارز از ا

 

که  یی. با چشمهاستمیا یو مقابلش م شومیم بلند

که َکس  ییو آدمها شدیها غرق م یکس یب یداشت تو

  کنمیگاهش من گرفتندیو کارم بودند دستم را نم

 

دارم، به  ازیحالم بد باباصادق، بهتون ن یلیمن خ -

مثل  خوامیبه بغلتون. نم حتاتون،یحرفاتون، به نص

از دستتون دادم پر شم از  یماهور دور از جونتون وقت

 حسرت. 

 

 یهم راه نم شیو با چشمها شدیم سیخ شیچشمها

 . رمیگیرا م شیبرود که بازو خواهدیآمد! م
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گذشت، بگم  یبگم بهم چ ،ییجا هی ،یروز هی دیشا -

کرد، بگم من خوشبخت نبودم و  کاریپسرت باهام چ

قبلش، غلط کردم  یگم،ولیحتما م گم،یبابا، م ستمین

 یگوش ندادم، غلط کردم که دختر حتاتیکه به نص

 یغلط کردم که با آبروت باز ،یخواستینبودم که م

 کردم، غلط کردم باباصادق.
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. تاوان دادمیرا پس م میداشتم تاوان کارها دیشا

ماهورم را،  یرا، تاوان قلب شکسته  میجایاعتماد ب

کار نکرده  یکه مردانه پا یکه زدم و مرد یتاوان تهمت

 ! ستادیا
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 کی. خروار بغض کیصادق رفت و من ماندم و  بابا

و االن وقتش  شدیم نییذهنم باال و پا یتو میتصم

 نبود. 

 

. رومیم رونیاز اتاق ب شنومیدر سالن را که م یصدا

خسته،  یسرخ، صورت یماهور برگشته بود. با چشمها

 شده بود.  یکه باز خاک ییو لباس ها ده،یرنگ پر

 

صورت بهم  دنیکرده بود، و چقدر قبلم از د هیگر

 اش مچاله شد.  ختهیر

 

 . رمیگیرا از دستش م چشیو سوئ یگوش رومیم جلو

 

 سالم.  -
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 چشیو سوئ یو من گوش رودیحرف سمت اتاقش م یب

 شی. براشومیو وارد آشپزخانه م گذارمیکانتر م یرا رو

و وارد اتاقش که  زمیریفنجان گل گاوزبان م یتو

 تخت آوار شده.  یرو نمیب یم شومیم

 

بخور بهتر گل گاو زبون  نیاز ا کمیماهور جان؟ پاشو  -

 . یشیم

 

گذاشته و چشم  شیچشمها یتوجه آرنجش را رو یب

دکمه  برمیو دست م گذارمیم زیم یبسته. فنجان را رو

 :کنمیرا باز م راهنشیپ یها

  

 ماهور.  هیلباسات خاک یهمه  -
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 رونیرا از تنش ب راهنیو من پ ندینش یم سخت

 : رمیگی. فنجان را سمتش مکشمیم

 

  ؟یخوریم کمی -

 

 یرا داشت، تمام دلتنگ ایدن یتمام غم ها شیمهاچش

بود  هیمرث کی شیچشمها ادها،یها، حسرت ها، فر

 انگار. 

 

نچ کالفه اش را  برم،یم شیرا سمت لبها فنجان

و بعد با دست فنجان را کنار  خوردیم یکم شنوم،یم

که از  ییو من با چشمها کشدیتخت دراز م ی. روزندیم

همان  یهمان جا، رو دشیو خواب باز نم هیفرط گر

. من دهمیآغوشش جا م ینفره، خودم را تو کیتخت 

که  یاغوش. مثل ماه نیا یبرا دادمیداشتم جان م
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 یاش م نهیام را به س ینیباشد ب دهیباالخره به آب رس

. و او در سکوت ، با کشمیچسبانم و عطر تنش را بو م

در آغوش گرفتن من ندارد،  یبرا یلیکه تما ییدستها

 م بسته. چش

 

واسه حسرتا و  زنه،یواسه قلبت که سخت م رمیبم -

 نیزتریواسه دستات که دو تا از عز نت،یس یتو یدردا

که عاشق ادم  رمیقبر، بم یگذاشت تو تویزندگ یادما

نبودم، چون  قتیوقت ال چیو من ه یشد یاشتباه

خودم  ینگران دونمیاما م یباهام حرف بزن یخواینم

 کیتا  نیمه امانم ده،یخوابخوبه،  یب یب گم،یم

و باالخره با ارامبخش  خوندینماز و قران م شیساعت پ

 بابا صادق...  د،یخواب
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من بکند  یپدر را از گلو یب یبغض ها نیا ستین یکس

 و ببرد!؟ 

 

مثل  خواد،یهنوزم من و نم ،یدیاونم حتما سرخاک د -

 زنهیواسه جفتتون، دلم داره پر م رمیمیتو، هنوزم م

دستات قفلشه دور تنم، بهم  گهیبار د هی نکهیا واسه

... بخواب چشم یول ،یخانوم، باهام حرف بزن ایدر یبگ

 .ایمرد دن نیبخواب مردتر ،یب یقشنگ ب
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که  یهفته ا کیهفته از تمام اتفاقات گذشت.  کی

اهل خانه  ینبود، چشمها یآرامشبود،  رینفس گ
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کنار هر سه  خواستمیتمامشان داغدار بود و من م

 دهیسکوت تلخ ماهور و ناد انیم نینفرشان باشم و ا

 گرفتنش دمار از روزگارم در اورده بود. 

 

 میکه هر روزش سرخاک روزبه خان رفت یهفته ا کی

از اندازه شوهرش را کم  شیب نیمامان مه یو چشمها

سال روزبه خان را  یو اند ستیب یندازه داشت، ا

 یاز مرد زخم یجز پرستار یزینداشت، و آن روزها چ

 نمانده بود.  شیبرا مانشیو پش

 

که من هر روز و شبش جان کندم با  یهفته ا کی

ماهور حرف بزنم و نشد، نذاشت، گوش داد و حرف 

گفتن و اثبات  یچنته نداشتم برا یتو یزینزد، و من چ

 کردن! 
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جز من، و چقدر سکوتش از داد و  زدیهمه حرف م اب

 کردنش دردناک تر بود.  دادیب

 

 ییخانه ها ی. شبهاگریشب تلخ د کیشده بود،  شب

از دست داده بودند و داغشان تازه بود سخت  زیکه عز

 انیجر یسکوتش مرگبار بود، و ابدا زندگ گذشت،یم

 نداشت! 

 

 ش،یها لباس ش،یداروها لش،یروزبه خان، وسا تخت

خانم کمتر عذاب  نیتمامشان را جمع کردم تا مه

که هرگز  یبکشد وحاال کنار ماهور بودم، ماهور

قهر را تمام کند و حرف  نیقرار است ا یک دانستمینم

 بزند. 
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 یادیز یتلفن همراهش بود و من مثل ادمها یپا

را اتو  راهنشی. پکردمینشسته بودم و نگاهش م یادیز

 یمثل تمام شبها م،یبودم حرف بزنزده بودم و منتظر 

 قبل!  ی جهینت یب

 

خسته  کنه،یو درست نم یچیماهور؟ حرف نزدن ه -

 یو جواب زنمیهفتس حرف م کیاوضاع،  نیشدم از ا

تو کفشم بود  یگیمن اگه مقصر بودم، اگه ر شنوم،ینم

 نبودم! نجایا

  

 نباش!  نجایا -

 

 یزم روبا مهین ی. و نگاه مات و لبهاستدیا یم زمان

 یسرش را از گوش دهدیزحمت نم یمرد مقابلم که حت

هفته خون  کی. بعد از ماندیبلند کند و نگاهم کند م
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هفته  کیدل خوردن، جان کندن، تالش کردن، بعد از 

 بود!؟  نیسکوت عذاب اور، حق من ا

 

 ماهور!؟  -

 

به  یپر از درد، پر از باورها زنم،یم شیاز بهت صدا پر

 : هودهیعبث و ب دیز هزار امگل نشسته، پر ا

 

  ؟یکنیم رونیمن و ب یدار -

 

کنار تخت  زیم یرا رو ی. گوششنومیکالفه اش را م نچ

 ی. و باالخره چشمهاگرددیو سمتم برم کندیپرت م

 . ندینش یپر آبم م یچشمها یرو کشیتار
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کنم؟  رونتیمگه من دعوتت کردم که حاال بخوام ب -

عذابم  دنتید ؟یایباصال روت شد  ؟یایمن گفتم ب

از  یندازه، خسته نشد یم تمیخر ادیمن و  ده،یم

داغمو سبک  یحرف زدن و جواب نگرفتم؟ تو اومد

 نیوسط ا یداغ هیشما خودت  ؟یو ارومم کن یکن

 خانوم!  نهیس

 

مالحظه  یو او ب جوشدیم میچشمها یتو اشک

 :کندیم میتماشا
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آغوش شوهرت؟  یتو یدیشب به شب خودتو جا م -

الدنگ  یاون پسره  ریکه هر شبش و با تصو یشوهر

 یدونیخودتم نم یچرا و حت فهمهیو نم کنهیصبح م

جو  هیواسه من  یو عاشق یزندگ نیا یچرا؟ کجا

 یبا خودم و همه  دمیبمونه؟ چقدر جنگ یباورگذاشت

 وابم؟ ج شدیچ ام؟یدلخور

 

خودمم  ایب یاومدم؟ تو نگفت یمراسم پدرشوهرم نم -

 من...  شد؟یاومدم؟ م ینم

 

 هیشب شتریکدوم شوهر خانوم؟ کدوم شوهر؟ من ب -

به حرف زدن با شما  یلی. من تمازمیمترسک سر جال

هر  نکهیا تیظرف ،یهنوزم ندارم ول کا،یندارم خانوم مل

 یو حرفا اعصاب من یرو یروز و هر شب مثل مته بر
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من نبودم  یبگ یندارم. د فقط بلد ممیبزن یتکرار

 هست؟  یا گهیبود. حرف د نمیاست ریدستم بود تقص

 

 میاز چشمها یو نگاهش با کالفگ زدیریم میاشکها

 : چسبدیپرت و دور م یو به نقطه ا شودیکنده م

 

رو ترمز، دستات و  یبزن دیبا یاز زندگ ییجا هی -

 ! رسهیورم نمز گهید یباال، بگ یریبگ

 

 ! کردیانگار قلبم را چاقو چاقو م یکس

 

تالش مو کردم  ی! من همه رسهیزورم نم گهید  -

 یکردم برا یهر کار ست،یهم ن یخانوم مودت، منت

مثل روزبه،  ،یقلبم، که بعد مثل ماه یعشقم کردم، برا
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جاها،  یوقتا، بعض یوسط قلبم، اما بعض یحسرت نش

 ادما، یبعض

. تو هم دنیسرت شدن و حسرت کشمحکومن به ح 

 جلو چشمام نباشه.  دمیم حیکه ترج یحسرت ،یحسرت

 

نگو، خراب نکن، بزار  ،ینجوریماهور نکن با من ا -

 کنه،یروزگار مزخرف قضاوتم نم نیا یتو یکیبدونم 

 فرصت ثابت...  ده،یفرصت حرف و دفاع م

 

 : یخسته، پر از درماندگ ،ی. زخمکندینگاهم م مجدد

 

 دیبود که با یجور طیشرا ،یهفته فرصت داشت کی -

 یدفاعت چ ؟یو ثابت کرد یخب؟ چ ،یبود یم

 قلب و کم کنه؟  نیکه داغ ا یبگ یدار یبود؟چ
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 بگم؟  یچ دونمینم یچرا اونجا بود، وقت دونمیمن نم -

 

 یب کیاز طرفش انتظار باور  دونهینم یآدم وقت -

 و نداره.  دنیو نفهم یخبر

 

 ؟یحرف بزن ؟یخودت زنگ بزن شمارشو بدم -

 نکارویخودت ا شیخودم پ یدیاصال اجازه م ؟یبپرس

 بکنم؟ 

 

 : زندیم شخندین

 

من وسط  ییجمع کن خانوم، درسته طبل رسوا -

قدر  نیا گهید یول نیهمون کوچه تون با مخ خورد زم

و بدبخت نشدم که زنگ بزنم عشق سابق زنم و  لیذل
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و آبرو  رتیغ یمونده ته  هیبزار  نتونه؟یب یبپرسم چ

 واسه من بمونه! 

 

دلم پر، و  ،یخال میبود. دستها اهیمطلقا س زیچ همه

 یبرا ییجا گریآغوشش، د یمرد، تو نیکنار ا نجایا

 من نبود! 

 

 تتیبا حرفام اذ گهید ،یول کنمیبهت ثابت م -

 . دمیقول م کنم،ینم

 

که داشت خفه  یو من با بغض کشدیتخت دراز م یرو

بار، خودم را به زور  نیو ا زنمیبرق را م دیکل کردیام م

حرف فقط از اتاقش  ی. بدهمیآغوشش جا نم یتو

 .رومیم رونیب
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ها و بغض  ییکنار تمام تنها گر،یشب دردناک د کی

دم، گذشت و خودم خودم را بغل کردم، آرام کر میها

 نبود!  ینیدادم و تسک نیتسک

 

من  م،یکه سرکارش رفت من ماندم و فکرها ماهور

شدن، من ماندم و حس سربار  ریماندم و حس تلخ تحق

 . بودن

 

سرم سروسامان دادم و دست آخر کنار  یرا تو فکرها

به چشم زده بود و قرآن  نکیخانم که ع نیمه

 نشستم.  خواندیم
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 خواستمیبودم، من م دهیبر . منبردیم ییجاها کی آدم

که آمده بودم را برگردم. من  یغلط ریتمام مس

 چشم نباشم.  یاگر حسرت شدم الاقل جلو خواستمیم

 

 جان؟  کایجانم مل -

 

 یممنون برا میدستش را ببوسم و بگو خواستیم دلم

 نیاما، مرد بزرگت ا یقدر مرد بار آورد نیکه ا یپسر

 رحم شده! یروزها ب

  

 نداره؟  یبرگردم خونه؟ مشکل گهین دممکنه م -

 

 :کندیو مهربان نگاهم م ردیگیرا م دستم
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برو سر خونه  زم،یعز یقربون محبتت برم، چه اشکال -

 ،یدیواسه همه زحمت کش یلیمدت خ نیا ت،یزندگ

 زحمت همه رو دوشت بود. 

 

 یبود، ب فمیکردم وظ یمن هر کار ه،یچه حرف نینه ا -

  شتون؟یپ مونهیم یب

 

 : داردیبرم شیرا از چشمها نکیبندد و ع یرا م قرآن

 

خودم باهاش برگردم  دیبعدم شا مونه،یآره مادر م -

 شمال. 

 

 یب یب رم،یپس بااجازتون من م ،یهم عال یلیخ -

 .دیکن یخواب بود، از طرف من خداحافظ
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 . زمیحتما، به سالمت عز -

 

. دارمیام را برم یو کوله و ساک دست شومیم بلند

. کنمیم یبوسم و خداحافظ یرا م نیصورت مامان مه

ام چمبره  نهیس انیبغض ها م رسمیکه م ابانیبه خ

 . شودیم شتریو هراس ها ب زندیم

 

 نیکابوس، ا نیرا تمام کنم. ا زیهمه چ خواستمیم

 . شدیتمام م ییجا کی دیحماقت، با نیاشتباه، ا

 

و  شومیکه از قبل خبر کرده بودم م یآژانس سوار

چسبانم و  یم شهیسرم را به ش کندیرکت که مح

 نباش! نجایافتد. ماهور گفته بود ا یاشکم راه م
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من چرا بودم؟ چرا باشم؟ چرا کنار تمام حسرت  پس

 سوزش آزارش بدهم؟ نهیس یها

 

 چکسیاز ه ی. خبرکشمیم رونیب بمیرا از ج یگوش 

 ! ینه شوهر ،ینه برادر ،ینبود. نه پدر

 

 یتنها، ب یادیخود ز کیو خودم. مانده بودم  خودم

 کس، عزادار، پر از درد و رنج!
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حاج صادق مودت  یخانه  یخودم که آمدم جلو به

که راهم نداده بودند،  ییام، جا یپدر یبودم. خانه 
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را مرد  کیکه ابهت  ییطردم کرده بودند، جا

 شکستند. 

 

 دهیاما، من بر دانمیغلط را نم ایدرست بود  ممیتصم

زورم  گریباال بود و د میبودم. به قول ماهور من دستها

 ! دیرسینم

 

 کندیپر م بیعج یتمام تنم را لرزش زنمیرا که م زنگ

 نیامن تر یهر دختر یپدر یمگر خانه  کنمیو فکر م

ود و من تماما وحشت ب یجهان نبود؟ چرا برا یجا

 !؟ یناامن

 

 . شناسمیکند باباصادق را م یقدم ها یصدا

 

  ه؟یک -
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 . شدیتمام م ییجا کی یقصه ا هر

نگاهش با اخم و  کندیو در را که باز م کنمیم سکوت

 : ندینش یم میچشمها یتعجب رو

 

 دختر؟ یکنیم کاریچ نجایتو ا -

 

مهم،  یحرفا م،یحرف بزن دیسالم باباصادق، با -

 . که.. ییحرفا

 

 گذارمیدر م یدر را ببند که کف دستم را رو خواهدیم

 نالم: یو م

  

 . رمیساعت، بعدش م کیتوروخدا، فقط  -
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و بابا  شودیاز کوچه رد م هیخانم زن همسا معصومه

 : کندیصادق در را ناچار رها م

 

 . سالم حاج صادق -

 

 سالم.  کیعل -

 

 دخترم؟ ستین داتیپ کاجون؟یمل یخوب -

  

نگاه همان  شیو پ دهمیو سالم م زنمیلبخند م یتصنع

بندد و با  ی. بابا صادق در را مشومیزن وارد خانه م

 : کندیدرهم نگاهم م یاخمها

 

 شوهرت کجاست؟  -
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کوچکترش را، با  یرا، حوض کوچکش را، باغچه  اطیح

خانه بود که  نیهم ی. توکنمینگاه م یحسرت و دلتنگ

 . دفن شد میتمام آرزوها

 

 ست؟یاهان نم -

 

  کا؟یچه خبره مل ده،یخواب -

 

 . گمیتو خونه م میبر -

 

اهلل اکبر بابا را  یکالفه  یو صدا رومیها را باال م پله

 یاندازم و م یمبل م یساک و کوله ام را رو شنوم،یم

 . نمینش

 

@shahregoftegoo



د حرف بزن دختر، وسط عزا و داغ شوهرت و ول  -

 ؟یکه چ نجایا یاومد یکرد

  

ام مانده بود و دلشوره دلم را  نهیس انیم ییجا نفسم

 . کردیم رورویز

 

 بود! نیگناه تر یاون فاجعه، ب یکه بگم، ماهور تو -
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. سلول به سلول کندیو کالفه نگاهم م جیصادق گ بابا

ود از وقتش ب زدم،یحرف م دیلرزد اما، با یتنم م
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شوهرم دفاع کنم. وقتش بود  رتیشرافت و نجابت و غ

 همه درد درمان باشم.  نیا انیم

 

 دختر؟  یگیم یچ -

 

حجم از  نیبهتر از ا شدیامروزم هر چه که م عاقبتِ

 به ماهور بود. وقت جبران بود.  یبدهکار

 

من نخواستم  د،یبدون خوامیو فقط، م یهمه چ گمیم -

 یآدم اشتباه هیم، عاشق بدباشم، من فقط عاشق شد

 . انیبه اسم ک

 

 یو مقابلم م پردیبابا صادق به وضوح م یچهره  رنگ

ادامه  یو برا دهمیرا سخت قورت م می. آب گلوندینش

انداختن ماهان را  دیکل یکه صدا شومیدادن آماده م
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سر  ییچه بال شیبشنود با قضاوت ها نکهی. اشنومیم

توان حرف زدن را ماهور آورده خوب بود اما، حضورش 

 .گرفتیم

  

 شی. اخمهاخوردیجا م دنمیبا د شودیخانه که م وارد

 . کندیپرت م زیم یرا رو دیو کل رودیدر هم م

 

 !؟ یباز دلت سوخت حاج -

 

نگاهش را از من  نکهیمن مانده بود. بدون ا ی رهیخ بابا

 : دیگویم ردیبگ

 

 ماهان.  نیبش -
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 کنمیمن تالش مو  ستدیا یحرف همان جا م یب ماهان

 : میکه غمباد شده بود را بگو ییتوجه به او حرفها یب

 

که من باهاش دوست بودم، دوسش  یاون پسر -

که بهم نارو زد و  یاون پسر ذاشتم،یداشتم، قرار م

 مو گرفت...  یدخترونگ

 

 ام کند:  یکاش نفس همراه آخ

 

 بود.  انیماهور نبود، ک -

 

 : خنددیم یو عصب کیستریه ماهان

 

 بشه؟ یکه چ یکنیباز قصه سرهم م -
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 : دهمیبا درد ادامه م شیها هیتوجه به او و کنا یب

 

بدحال افتاده بودم،  یب یب یکه خونه  یهمون روز -

و  یهمونجا که بود همه چ گشتم،یبرم انیک یاز خونه 

من و  گهیاز دست داده بودم و اون کثافت گفت د

 نبود، نبود بابا.  یعاشقمه ول کردمیمن فکر م خواد،ینم

 

مبل تک  یو ماهان مات و مبهوت رو زدیریم میاشکها

 : دهدیو گوش م ندینش ینفره م

 

 اطیح یبار تو هیماهور فقط دوستم داشت، فقط  -

کرد و من گفتم نه.  یازم خواستگار یب یب یخونه 

بار پاشو از  هی یبار بد نگام نکرد، حت هی یماهور حت

 درازتر نکرد.  مشیگل
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وحشتناک دست  یناباور کی انیو ماهان م زنمیم قه

 : دیگویو رو به بابا صادق م زندیو پا م

 

 ؟یحاج نیا گهیم یچ گه؟یداره چرند م -
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 : گرددیسمتم برم یماهان عصب نگاه

 

 نفله؟  هیچه خر گهید انیک -
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دفاع  نیو من داشتم آخر شدیلحظه تمام م نیهم ایدن

دار  یچوبه  یک بعدش، احتماال پا کردمیها را هم م

 بروم. 

 

 : زنمیاندازم و هق م یم ریرا ز سرم

 

 نیاول کردمیصفت که فکر م یآدم نامرد و ب هی انیک -

 نیو من از ا ادیم کردمیفکر م مه،یعشق زندگ نیو اخر

من و  یول ده،یو محدود بودن نجات م یمهر یهمه ب

نگاه کرد و بعدشم... همه  یاسباب باز هیفقط به عنوان 

 گرفت.  مویچ

 

 نالد:  یو م رودیقلبش م یبابا صادق رو دست

 

 زهرا.  یفاطمه  ای -
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 : میگو یو رو به ماهان م دیآ یبا درد باال م نگاهم

 

 یو داد یو دوخت یدیو واسه خودت بر یتو همه چ -

نداشت فقط  یگناه چید. اون هماهور تن کرد و دم نز

بود. دم نزد تا آبرومون خفظ شه، تا  یعاشق من عوض

بسه،  گهید یول سه،یقلبش وا یمن زنده بمونم، تا پا

بود که  یمرد نیهمه بدونن شوهر من مردتر خوامیم

 دیبدون خوامی. مدمید حمر یب یادیز یایدن نیا یتو

 یکه تو یمرد نیو چشم پاک تر نیتر رتیاون با غ

 . دمیتموم عمرم د

 

 ؟یکه اون شوهرت و تبرئه کن یبافیچرند م یدار -

بهت داد،  دمیمن خودم کادو تولدتو د ه؟یخر ک انیک
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تو همش ور دل اون کره خر  دم،یخودم عکساتون و د

 از کجا سبز شد؟  انی،کیبود

 

عشق پاک بود. به روح مامان اون  هی یهمش از رو -

بد نگام  یوقت حت چیه حرمت من و بابارو حفظ کرد و

 نکرد. 

 

 : رودیباال م یبهت و ناباور انیبابا م یصدا

 

 یب یدختره  یکن دایعشق پ ابونیخ یاز تو یرفت -

االن که من دوزار آبرو نذاشتم واسه  گن؟یآبرو؟ االن م

 ؟یاتاق نگفت یاون پسر بدبخت؟ چرا همونجا تو

  م؟یکرد کاریما باهاش چ یدونیم

 

 غرد:  یو کالفه م دشویبلند م ماهان
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 یخر هیبا  نیکجا بود. ا انی. کیحاج زنهیداره زر م -

  م؟یباش دهیدوست بوده باشه ما نفهم

 

 بودم: زاریو از خودم ب دیلرز یم میصدا

  

 ثابت کنم!  تونمیم -

 

 ییخدا ایو بابا  شودیصورتم خشک م یماهان رو نگاه

 شیهامشت یام را تو قهی. دیآ یو ماهان جلو م دیگویم

 : کندیو بلندم م ردیگیم

 

و با خودت  بهیمرد غر هی یخونه  یرفتیتوِ لجن م -

 ؟یابروم چ ؟یبابام چ یگفتینم
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اون  یاون ماهور بدبخت و تو ؟یخودم چ تیشخص 

 یآبرو و شرفش و برد ؟یو اخ نگفت یترکوند یاتاق زد

 یقدر کثافت ش نیا یوقت کرد یتو ک ؟یو اخ نگفت

 .االیزراتو ثابت کن،  نیاالن ا نیهم کا؟یمل
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 .سالم

که انگشت شمارم  یسر هی شمیواقعا متوجه نم من

 یباز نیبا اعصاب من و ادم ینجوریهستن چرا ا

 .کننیم

هستم که به ربات معروف  یاون قدر ادم خوش قول من

 .شناسنیمن و م ایمقدی ��بودم

همونطور که قرار بود شنبه تا پنج شنبه بنده  نجایا

  نه؟یاز ا ریغ زارمیپارت م
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 شب بدون پارت؟! هی میحاال داشت تا

 پارت و نوشتم و رسوندم. میضیتو اوج درد و مر یحت

واقعا  یچ یاز رو دونمیفکر و نم یب انیعده م هی بعد

روزه پارت  4. چرا ستیچرا دو روزه پارت ن دنیم امیپ

 !!!!ستیطبق قول تون هرشب پارت ن. چرا ستین

پارت چند شنبه تا  سمیهر پارت بنو ریز دیمن با واقعا

 !؟دیمتوجه بش

 یواقعا شدن ینگم ول یزیکردم که چ یصبور یلیخ

 .ستین

پارت بده آخر حرفم  یطیسر قولش تحت هر شرا آدم

 .بشنوه

 حرفا با همون چند نفر هست نیا البته

 یدر مورد پارت گذار یو الکربط  یب امیبه بعد پ نیا از

 .شهیو پولتون برگشت داده م دیشیم مویر نمیبب
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به بعد  12چون  دیچک نکن خیتار یاز رو پارتارو

حله، کار  دی. تعدادشو حساب کنخورهیبهم م زارمیم

 !دیشیمتوجه م دی! اصال هر شب چک کنستین یسخت

و خسته تر  گری. همدمیروزا همه خسته ا نیا یتو

 ��.مینکن

 دیپارت چند شنبه شا سمینویپارتا م ریبه بعد ز نیا زا

 حل شد!!!
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. ماندیپر از خشمش م یچشمها رهیخ نگاهم

داشت. ماهان، با آن همه  یرنگ بازندگ شیچشمها

باخته بود. باخته بود  ،یزرنگ یادعا، با آن همه ادعا
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اشتباه کرده، راه را غلط رفته، و  دیفهمیون حاال مچ

 نبوده!  شیب یآن احساس غرورش، وهم

 

 : نالدیم یگرفته ا یبا صدا باباصادق

 

 ولش کن ماهان.  -

 

 زیهمه چ یو من چشمانم را رو کندیم میرها ماهان

اثبات  یافتم برا یو سمت اتاقم راه م بندمیم

 کردمیم که فکر ییعکس از روزها کی. میحرفها

مشتم است داشتم که مثل احمق ها  یتو یخوشبخت

قابش کنم و بزنم  دارید نیچاپش کردم تا به عنوان اول

 یبود قمشترکمان، آخ چقدراحم یخانه  واریبه د

 ! کایمل
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کتاب  کیتخت  ریاز ز شوم،یو خم م شومیاتاق م وارد

. ماهان مثل ببر ستمیا یو صاف م کشمیم رونیب

 دیلرز یکه م ییو من با دستها دکرینگاهم م یزخم

. کشمیم رونیو ب کنمیم دایکتاب پ یعکس را از ال

زخم بود نگاه  یمثل نمک رو ش،یمثل خنجر بود تماشا

 کردنش. 

 

و نگاه  کشدیو عکس را از دستم م دیآ یجلو م ماهان

 یعکس م یپر از خشمم غرق در بهت و شوک رو

و  کیارت یلحظه  نیدر هم زیماند. تمام شد. همه چ

که فقط خواسته بود  یدختر کیاعترافات  انیم اه،یس

 کند تمام شد! یبا عشق زتدگ

  

سوت گوشم را  یصدا خوردیصورتم م یکه تو دستش

 :زندیو باباصادق داد م کندیپر م
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 ماهان؟  -

 

پلک  یو اشک از ال گذارمیصورتم م یرا رو دستم

را و عکس  رودی. ماهان سمت بابا صادق مزدیریم میها

 : دهدینشانش م

 

دست پروردت، مار  نهیا ؟یحاج ینیبیبابا؟ م ینیبیم -

دست  ی. نگاه کن چه جوریپرورش داد نتیتو است

خوب  یناموس. بگ یب یپسره  نیانداخته گردنش ا

 نگاه کن.

  

. مثل حباب، عکس را با شکندیبابا صادق م نگاه

 . و من، من تمام شده بودم ردیگیلرزانش م یدستها
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 : کشدیو هوار م دیآ یسمتم م هانما

 

 یکی یمنجالب نجات بد نیخودتو از ا نکهیبخاطر ا -

 ؟یابرو کرد یرو ب گهیبدبخت د هی ؟یرو سوزوند گهید

ماهور نگاه  یبابا تو چشما یچه جور گهید ؟یآره عوض

 تو؟  یفهمیم یتو؟ چ تهیحال یکنه؟ چ

 

افتم  یتخت که م یو رو زندیام م نهیتخت س محکم

 د،یآ یو بابا صادق جلو م میگو یم یپر از درد آخ

 زند:  یصورتم م یعکس را تو

 

دختر.  یکرد رمیپ گهیبار د هی م،یشکست گهیبار د هی -

که من فکر  ییبار از قبلم بدتر. تو تموم روزا نیا

و  ریسر به ز ،یمثل برگ گل پاک ،یخانوم شد کردمیم
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پسر  هیبا  ،یگردیدانشگاه و برم یریم نیرنگ نیسنگ

 ؟یدیباباتم خند شیبه ر ،یاومد ،یرفت بهیغر

  

 زشت: یلحظه  نیا فیتوص یبود برا یکم یواژه  درد
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 نیهم ؟بایدیبابات خند شیپسره هم به ر نیبا هم -

ام باب فهمهیبابام نم دیبابام نفهم یپسره هم هر روز گفت

آبرو؟ من و عمر رفته مو  یب یآره دختره  چوندم؟یو پ

  ارو؟ی نیا هیبه  یمو فروخت دیسف یمو

 

 بابا صادق:  تیدرد و غم صدا یمرد برا شدیم کاش
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که در حق خودت و  یایبد یموند برات؟ جواب همه  -

ماهور،  ،یچیه نایو داد؟ خوشبختت کرد؟ ا یمن کرد

 اتیکثافت کار یاون پسر بدبخت، اونو چرا قربون

 نمک نشناس!؟  یکرد

 

 : ردیگیقلبم آتش م یحوال ییو جا زنمیم هق

 

 خواستمیباباصادق، غلط کردم، من... من نم دیببخش -

 د،یماهور و خراب کنم، اون روز ماهان اشتباه شن

بعدم که مونا  د،یاشتباه برداشت کرد، اشتباه فهم

، ماهور و صدا کرد من و نجات بده از دست ماهان

 ... و انداخت گردنش و یاونجا... همه چ
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. زندیام را چنگ م قهیو  کندیسمتم حمله م ماهان

. و بابا کوبدیم واریو کمرم را محکم به د کندیبلندم م

هم  دیتذکر و دفاع ندارد. شا یبرا یجان گریصادق د

 ندارد.  یلیتما

 

من انداختم گردنش تو چرا خفه خون گرفته  -

 یچرا نگفت ؟یفت؟ چرا زر نزدچرا نگ ؟خودشیبود

من پروندم  یبدبخت روحشم خبر نداره؟ چرا نگفت نیا

قانع باشم؟  هیحرفاس که به پسر همسا نیتر از ا اهیس

 من هرزه تر....  یچرا نگفت

 

و نفس مرا  کندیبابا صادق ماهان را خفه م ادیفر یصدا

 : بردیم

 

 ماهان خفه شو!  -
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 ده بود. ش امتیق نجایجهنم بود. ا نجایا

 

چرا خفه شم؟ چقدر خفه شم؟ چقدر مالحظه شو  -

 یخر نیو اخر نیپسره اول نیکجا معلوم ا ؟ازیکنیم

 بوده؟  نیباشه که با ا

 

 . اهلل اکبر -

 

 . ننگ و پاکش کن ی هیما نیا ایذکر نگو بابا، ب -

 

 : ندینش یام م یاشک یچشمها یاش رو یوحش نگاه

 

 بود؟  شیچندم انیک -
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مو  قهیبا تو حرف ندارم. طرف حساب من باباس، من  -

 ول کن ماهان. 

 

 اطیهمون ح یتو برمتیم کنمیتو ول م قهیآره،  -

 . کنمیچالت م

 

و باباصادق را نگاه  رمیگیم شیرا از چشمها نگاهم

 : کنمیم

 

بود  یمرد نیو اخر نیاول انیبخدا، به روح مامان، ک -

 خوشبخت که من خواستم باهاش ازدواج کنم و مثال

گولم زد، نخواست منو، ولم کرد. بابا صادق؟  یشم. ول

اتاق حرف  یاون روز تو خواستمیصدامو؟ م یشنویم

 یول ست،یبگم اون ادم ماهور ن خواستمیبزنم، م

 .دمیبخدا ترس دم،یترس
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ن را از کجا اورده بودم همه شهامت و جرات گفت نیا

محکم و  لیدل کیبار  نیا دانستمی. فقط مدانمینم

که  یبزرگ دارم آن هم دفاع از ماهور بود. آن روز

هم به ماهور نداشتم  یو عشق دمیترسیساکت بودم م

نداشتم. امروز اما، هنوز هم  یا زهیدر واقع انگ

از عشق به ماهور .  ستاما، تمام قلبم پر ا دمیترسیم

 یخودم را به ماهور ثابت کنم کار نکهیا یبرا دیبا

 .کردمیم

 

 . زندیو ماهان را عقب م دیآ یصادق جلو م بابا
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 گفتمیببخشمت. با خودم م کردمیداشتم تالش م -

 یجوون کنه،یماهور مَرد، خانواده داره، خوشبختش م

صادق حتما اون  گفتمیکردنشونو ببخشم، با خودم م

 نیکه ازت نترسه، حتما ا ینبود قیقدر با دخترت رف

که خسته شه، البد اون قدر بهش  یقدر محدودش کرد

... یدنبال محبت بوده ول گهید ییکه جا یمحبت نکرد

دامادمم شرف و ابرو ندارم.  شیپ گهی... االن داالن

 گهیدخترمنو جمع کرده، کجا د یایماهور گندکار

کمر صاف  نیا گهید یک رم؟یسرمو باال بگ تونمیم

 ؟شهیم

 

 میبابا؟ بابا صادق؟ من و ماهور همو دوست دار -

 فقط.... 
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 کشمتیحتما م یروز نیهمچ کردمیفکر م شهیهم -

حاال،  یول کنمیپاک م نیزم یتو از رو فیو وجود کث

 دختر! یارزش مردنم ندار

 

اندازم. من که  یم ریاز درد و بغض و رنج سرم را ز پر

حماقت قبول داشتم مقصرم، من که قبول داشتم 

. من که داشتم یکردم. من که آمده بودم عذرخواه

 یفقط برا کردمیپشت سرم را خراب م یتمام پل ها

 یخانه بفهمد و بداند ماهور فرشته ا نیاهل ا نکهیا

و حاال... حاال  رفتیپذبال که من پر از خطا را  یست ب

 ! شدمینم دهیبخش یحت

 

 بابا.. -
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با صدانکن، بابات منو با گهید ار،یاسم منو ن گهید -

گربه  یالت دستت و ه یمرد، پسر مردم و کرد

کردم، تهمت  نیو من هر بار بهش توه یکرد یرقصون

کردم، داداشت زد تو  رشیگفتم، تحق راهیزدم، بدو ب

حاال  ؟یکلمه از شرافتش دفاع نکرد کیگوشش، و تو 

ن همه خرابه رو یا شهیم یچه جور ؟یبگ یچ یاومد

تو چشم دامادم نگاه کنم که  یدرست کرد؟ چه جور

سر و صدا جمع کرده که  یدخترمو ب یایکثافت کار

بگم  یابروش کردم؟ چ یمن و حفظ کنه و آخر ب یآبرو

 ! ییکه تف سر باال

 

 مانمیو من م رودیم رونیام از اتاق ب ینگاه اشک انیم

 ! دیقصه را سر و ته چ نیکه تمام ا یماهان

 

 ! شنومیم یدار تیوص -
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فقط  رسدیبه مغز استخوان م ی. درد وقتزنمیم تلخند

 ! یکنیتماشا م

 

 !دمیند ایدن یوجودتر از تو تو یب -
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 یاز حس انزجار بودم. من همان قدر که از خودِ لعنت پر

 بودم.  زاریبودم از مرد مقابلم هم ب زاریام ب

 

 ! یرو با دقت نگاه نکرد نهییآ یما توحت -
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اما درد  میگویو آخ نم زندیدهانم م یپشت دست تو با

خون را حس  یسیو خ کندیتمام صورتم را پر م

 نالم: ی. مکنمیم

 

 یمردن، ادعا کننیمذکر، فکر م یجنسا یهمه  -

تو و اون  یمردونگ یترازو ایدن یکجا یدارن، ول رتمیغ

  دونن؟یو برابر م پس فطرت و ماهور، انیک

 

و من از درد چشم  ردیگیم شیدستها انیام را م چانه

 : بندمیم

 

 فیاراج یو تموم کن یدهنتو ببند گهیاالن وقتش د -

 خوادیم اقتیاعتماد، محدود نبودن، ل ،یگفتنتو. آزاد

 ! ینداشت ،یکه تو ندار
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خب بکش،  ؟یچال کن ؟یمن و بکش یخوایاالن م -

و تموم کن. من که قبول کردم ت یچال کن، حق برادر

کردم، وگرنه که  تیکه مقصرم که بد کردم که خر

نبود کتک خورمم  بنینبودم، وگرنه که سرم پا نجایا

مرد  نیملس نبود. من فقط اومدم بگم ماهورم مردتر

 .نیهم اسیدن

 

 : میشنویبابا صادق را از سالن م یعاص یصدا

 

 . بسه رونیب دییایب -

 

بابا  رومیم رونیو از اتاق ب زنمیا پس مبغض دستش ر با

 : کندیپرت م یپاها یام را جلو یصادق ساک دست

 

 ! یهر -
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 بابا صادق؟  -

 

بود. چقدر خواهش بود و درد،  میصدا یتمنا تو چقدر

نگفته بود  شانی. مگر خود خدادندیدیچقدر مرا نم

 ی. که بخشنده ام، که مرمیکه من توبه پذ دیتوبه کن

  ؟یعنیاز خدا هم باالتر بودند  شیها بخشم. بنده

 

کنم،  یببخشم که دعات پشتم باشه، که بتونم زندگ -

 بابا صادق؟  ره،یکه آهت دامنمو نگ

 

 : دیآ یپر از خشم جلو م ماهان

 

در بره  نیزنده از ا زارمیبره؟ کجا بره؟ مگه من م -

 . کنمیاون شوهر بدبختشم راحت م رون؟یب
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 برو عقب ماهان! -

 

  ؟یاجح -

 

 : زندیم ادیصادق بدحال فر بابا

 

اون پسر  شیپ ییابرو یب نیبرو گمشو عقب، نصف ا -

 تو هم هست!  ی، از کج فهم

 

 : دیآ یو بابا صادق جلو م رودیشوکه عقب م ماهان

 

برم سراغ ماهور و  دیبا ییبا چه رو نمیبرو تا من بب -

 گهی. فقط برو، درمیبگ تیباهاش حرف بزنم و حالل

 !نمتیوقت بب چیه خوامینم
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. یماندن ندار یچون جا یبرو دیبا ییوقت ها کی

که  یرا ندار یو از همه مهتر کس ،یماندن ندار لیدل

 ! یبخواهد بمان

 

 یتمام تالشم را کردم که جبران کنم. که عذرخواه من

 کیاما. نشد، نخواستن، و از  مانمیپش میکنم. که بگو

اما  کندیبه بعد دست و پا زدن ها فقط غرقت م ییجا

 . دهدینجاتت نم

 ! کایبرو مل شهیواسه هم -
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. من ماندیو شکسته اش م ریو پ ینگاه اشک یتو نگاهم

خودش هم  ینبودم اما، پدرانه ها شیبرا یدختر خوب

 تمام نبود!  زیدختر همه چ کی تیقد ترب

 

. دارمیو کوله ام را برم یو ساک دست شومیم مخ

حسرت  کیشکست خورده، خسته، و پر از  د،یناام

 سوز:  نهیس

 

 چشم.  -

 

. که زنده یکه خرد نشو یریپذیها هم م یوقت کی

. که از پس تحمل رنج ینفس بکش ی. که بتوانیبمان

 . یایبعد برب یها
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 وزدسیدلم گرفته. لبم م یاندازه  میو صدا رومیم جلو

است  قیعم یحفره  کی شیو قلبم، انگار ندارمش. جا

 ! نهیکه فقط آن را حسرت پر کرده و درد و ک

 

وقت نخواستم، من  چیبد باشم. ه خواستمیمن نم -

کردم  الیخ اهامیفکر و رو یفقط دل بستم، فقط تو

. دمیم لیتشک یزندگ کنم،یازدواج م شم،یعاشق م

 . نیبه روح مامان هم ن،یهم

 

پر از تپشش  ی نهیس یام را رو یشانیو پ رومیم جلوتر

 : گذارمیم

 

پشت و پناهشون  یبابا، دخترا همه  نییدخترا بابا -

نکن بابا صادق،  یبعد از خدا اول باباشونه، پشتم و خال

 . خورمیم نیخوردم، زم نیزم
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ماهان  نمیبی. مرومیو سمت در م کشمیم عقب

را محکم  شیزوسد راهم شوم که بابا صادق با خواهدیم

. تمام کشمیو نفس راحت م رومیم رونی. بداردینگه م

من همان  یخانواده  ی. اما ماهور برازیشده بود. همه چ

را  یکه مردانگ یقهرمان بود. همان معجزه، همان مرد

 در حقمان تمام کرد! 

 

اندازم و وارد  یم دیکل رسمیکه م یب یب یخانه  به

ک و وحشتناک بود هولنا یی. چقدر تنهاشومیخانه م

تمام که با  زیعشق همه چ کی دنیآن همه بعد از چش

سوتفاهم زشت  کیجنگ شروع شده بود و با  کی

 تمام. 
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. انگشتم را به لب شومیآوار م یهمان تخت چوب یرو

اما،  دادیقطار م یو گوشم هنوز صدا کشمیام م یزخم

 یراز بزرگ برنم نیسبک شده بودم، من از پس حمل ا

پدر و برادرم ماهورم را به چشم  نکهیز پس اآمدم. ا

 آمدم!  یآبرو نگاه کنند برنم یآدم ب کی

 

من مانده بودم و من. هر چقدر شکست  گرید حاال

 خواستمیهر چقدر خسته، م ،یخورده، هر چقدر زخم

کنم، و تمام کنم  یدوباره و دوباره جوانه بزنم، زندگ

 را! یحال دهیهمه شور نیا
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و مغزش آن قدر داغدار بود که از پس حل و فصل  قلب

 . دیایمشترکش برن یکردن مشکالت زندگ

 

کند. شب شده بود  یتر از آن بود که بتواند فکر خسته

 کایامشب قرار است از مل دانستیو برگشته بود. و نم

 ییرا نداشت اما، جا شیاشکها . تحمل غم وچه بشنود

 گری. دشانیبودند ته خط بود. اتمام ماجرا ستادهیکه ا

احمقانه فکر کند  توانستینم زیتا روشن شدن همه چ

 . کند یاست و باز چشم پوش کایحق با مل

آب بود و هر لحظه  یکه ساخته بود رو یا یزندگ

 ممکن بود غرق شود. 

 

 ماهور جان؟  ییتو -

 

@shahregoftegoo



و جلو  چسبدیم نیسرخ مه یمهابه چش نگاهش

 : رودیم

 

 که.  یکرد هیباز گر -

 

 مامان جان. شهینکنه که نابود م میآدم گر -

  

 خوبه؟ یب یب -

 

 : دهدیاندازد و جواب م یبه ساعت م ینگاه نیمه

 

  ؟یاومد کایبدون مل د،یخوبه واال شامشو خورد خواب -

 

 کوبد:  یاش م قهیبا مشت به شق یکس انگار
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  ست؟یمگه ن کا؟یون ملبد -

 

بره خونه،  گهینگفته بهت؟ صبح جمع کرد گفت د -

 منتظرت مونده. یلیحتما تا االنم خ

 تماس هم نگرفت؟  

 

 نه!  -

 

 .کندیجان ماهور مشکوک ترش م یب نه

 : ردیگیرا م شیبازو 

 

 شکرآب شده؟  نتونیب -

 

@shahregoftegoo



چند روز حواسم به مراسم و  نینه مامان من فقط ا -

خونه  رمی. منیازش غافل شدم هم ادیود زداغمون ب

 با من؟  دیندار یپس. کار

 

نه دورت بگردم مراقب باش آروم برو چشمات  -

 . خستس

 

که  نی. سوار ماشرودیم رونیو ب دیگویم یچشم

 یاما دلش گواه خوب کندیسمت خانه حرکت م شودیم

 . نگران بود.دادینم

آچمزش  یو سرنوشت ماه خیتکرار تار ینگران شهیهم 

 .کردیم
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اندازد و  یم دیچه طور کل فهمدینم رسدیخانه که م به

و سکوت فرورفته.  یکی. خانه در تارشودیوارد خانه م

 بارد:  یم شیو دلهره از صدا زندیبرق را م دیکل

 

 !؟ کایمل -

 

آن شب  ادیهدف، نگران، به  ی. برودیتراس م سمت

 . ستین یو کس ییکذا

 

شل  شینبود. زانوها ییکایو ملها را هم نگاه کرد  اتاق

. تلفن همراهش را کندیکاناپه سقوط م یو رو شودیم

بار برخالف  نیو ا ردیگیو شماره اش را م داردیبرم

خاموش بود قرعه  یبدحال انیکه خط خودش م شهیهم

 : دیگویگوشش م یتو یافتد و زن یبه نام خودش م
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 باشد. یدستگاه مشترک مورد نظر خاموش م -
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 یب الیو هزار فکر و خ کندیتمام جانش را پر م خشم

 . زندیم بیمنطق و سرزده به روح و روانش آس

 

موقع شب، بعد از آن همه شک و  نیحاال، ا کایمل

درخشان،  یآن سابقه  انیم ان،یک دنیبا د ،ینیبدب

تصورش کند جز کنار  توانستیم کجا بود؟ کجا قایدق

 ریآن گ یبود که تو یچه اوضاع مزخرف نیا ان؟یک

 کرده بود؟ 
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و  شودی. بلند مسوختیخشک شده بود و م شیگلو

 خچالیباز کردن  ی. دستش براشودیوارد آشپزخانه م

و  کندیآن مکث م یکاغذ رو دنیاما با د رودیجلو م

و  ندزی. مگنت را عقب مبردیدستش را سمت کاغذ م

 نهیو تمام س کندی. بازش مداردیرا برم کایمل ینامه 

 : سوزدیاش م

 

ماه، سالم  یب یماهور جانم، سالم چشم قشنگ ب سالم

 .یصدا مخمل

بفرستم اما بعدش فکر کردم  سیخواستم واست و اول

 .صدام حالت بهم بخوره دنیاز شن یحت دیشا

 قشنگت، شرمندم که االن یزندگ رانگریو کا،یمل من،

 یروزا نیبدتر ی. و خواستم جبران کنم و توستمین

کنارت باشم که بودم که اومدم، که موندم و  تیزندگ

 . دمیسکوت و قهرت و به جون خر
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 ینشد بمونم. آخه حت گهینباش د یگفت یوقت یول

نباش،  یبهم نگفت یدوستم ندار کردمیم الیخ یوقت

 یوت انتیحتما اون قدر توهم خ ،یبرو، نمون. حاال ول

 باشم.  یخواینم گهیذهنت پررنگ و درسته که د

خرابه ها رو درست  تونمیکه م ییکه تا هر جا رفتم

، پالرو بسازم، اعتمادارو برگردونم، و از تو حداقل کنم

 . یکه هست ،یبسازم که بود یخانوادم، آدم شیپ

من با عقلم، با  ؟یتاحاال با عقلت عاشق شد ماهور؟

 ین قدر عاشقت که اگه بخوامنطقم عاشقتم، او یهمه 

. رفتم که جبران کنم و گذرمیبخاطر خودت از خودت م

شب  هی نکهی. مهم استیمهم ن گهیبعد... بعدش د

نشدمم  داریبدون عذاب وجدان بخوابم و صبحش ب

 نشدم. 

@shahregoftegoo



هم از  کنمیاتاقمو اون اتفاق که فکر م یاون روز تو به

 نکهیواسه ا ی. شاکیهم راض شمیم یخودم شاک

 به دستت اوردم.  نکهیاز ا یرابت کردم و راضخ

 یموفق به تماشا ادیکه ز یخونمون، خونه ا اومدن

مون نبود. وجب به وجبش و با عشق و  یخوشبخت

مامان  یبرم و برا خوامیحسرت نگاه کردم و حاال م

 دروغت ببافم و برم که برم.  نیمه

و دلم  سیچشمام خ سمینوینامه رو م نیکه ا االن

طوفان تموم شه،  نیماهور، بزار ا ایدنبالم ن ،یتنگ ول

. تی. بزار من زالو حذفشم از زندگیبزار به آرامش برس

من و بابام گردن  ؟یمن و خانوادم نخواستن تو بخوا

 دست خدام موندم ماهور.  یمن رو ؟یریتو بگ رهیگینم

نکردم و  انتیوقت بهت خ چیه کنمیثابت م بهت

 . شهیواسه هم رم،یبعدش، م
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آوردنت  یبلد نبود ی. تو بازیقول ماهور خان مهدو به

 ! یتو باز

 . کای... ملاسی یکوچه  یموچتر دختر

 

 

 یو بغض ماندیخط به خط نوشته ها م یرو نگاهش

بندد و هراس، تک  یو نشکن راه تنفسش را م میبدخ

برگشته بود  کای. ملکندیتنش را پر م یتک سلول ها

چه  گرید نیا د؟یبگورا  تیخانواده اش که واقع شیپ

 یدختر موچتر ماند؟یبود؟ بعد از آن زنده م یحماقت

 اش هنوز زنده بود!؟
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 یو ب رودی. سمت سالن مشودیقرار و آشفته بلند م یب

مشتش مچاله  ی. کاغذ توزندیهدف و سرگردان قدم م

چه  ستادهیکه ا ینقطه ا نیا یتو همدفیو نم شودیم

را رد کند. درست و  یرا باور کند و چه حرف یحرف

غلط را گم کرده بود. شک خوره شده بود و جانش را، 

 . کردیدرست کار نم شو مغز خوردیتمام قلبش را م

 

. تلفن یو نگران نهیبود از خشم، از حرص، از ک پر

 یرا رو نیمه امیو پ دادیبرم زیم یهمراهش را از رو

 :ندیب یم یگوش یصفحه 

  

بمونه،  نجایا تونهینم نیاز ا شتریب یب یماهور جان ب -

 یفتیزحمت ب یو کارت تو یخستگ نیا یتو خوامینم

برمش خونش خودمم  یم رمیگیخودم فردا آژانس م
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 یگفتم بهت خبر بدم نگران نش شش،یفعال هستم پ

 مامان جان. 

 

 تیریو توان مدخورده بود  چیهم پ یتو زیچ همه

 : کندیم پیحوصله تا ینداشت. ب

 

 امیقربون چشمات برم، فردا صبح م هیآژانس چ -

 . برمتونیم

 

 کایفکر کند پس مل نکهیرا فرستاده بود بدون ا امیپ

کند؟ فردا که بروند و  حیچه؟ نبودنش را چه طور توج

آنجا باشد چه طور وضع را جمع کند؟ امشب چه  کایمل

 و نرود؟  داوریطور دوام ب
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و خاموش است. اه  ردیگیرا م کایمل یشماره  مجدد

ماه را  یب یب یخانه  یو شماره  دیگویم یکالفه ا

باشد  فتادهین یهنوز اتفاق کندی. خدا خدا مردیگیم

حاج صادق مودت  شیپ یقتیهنوز حق کندیخدا خدا م

 در کار نباشد. یانیک کندیرو نشده باشد. خدا خدا م

پر از حرص و خشم  رودیم ریغامگیپ یکه رو یگوش

 غرد:  یو م ردیگیدهانش م یرا جلو یگوش

 

اون تلفن و جواب  یهست دونمیکه م ییاگه اونجا -

من  ی. حوصله نکن یمنم باز یبده. با اعصاب نداشته 

. بردار اون تلفن و ستین ایموش و گربه باز نیقد ا

 ! کایمل

 

. دشویو با درد صورتش درهم م سوزدیاش م نهیس

 یب یب یخانه  یو مجدد شماره  ندینش یمبل م یرو

@shahregoftegoo



گوشش را پر  یبغض آلود یبار صدا نی. و اردیگیرا م

 : کندیم

 

 سالم.  -

 

 : زندیداد م بایو پر از حرص تقر یعاص

 

تو غلط  ؟ینوشت هیمزخرفات چ نیسالم و درد. ا -

من  یکنیو فکر نم یریم یزاریخبر از من م یب یکنیم

و هزار تا  یخبر یو ب یاز نگران نجایابخورم  یچه گوه

 فکر. تو کلت مغز هست؟ هست؟ 

 

 ماهور.  شنومیم یدادم نزن -
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و آرام تر  دهدیهم فشار م یرا محکم رو شیچشمها

 : دیگویم

 

برو  زنمیقبلش زنگ م ارم،یو مامان و م یب یفردا ب -

 ؟یشنویدنبالت، م امیتا ب ایبرو در رون،یب

  

 انتیبهت خ یکنیکه فکر م یننباش؟ م یمگه نگفت -

  کار؟یچ یخوایکردم و م

 

 : کشدیو درد هوار م یاز فشار عصب پر

 

 بزنم بکشمت، حله؟ خوامیم -
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. کندیاعصابش را متشنج تر م کایپر از بغض مل سکوت

هزار حس ضد و  انیو م دیآ یباال م شیجانش تا گلو

 . زندیدست و پا م ضینق

 

 !؟ یسگ مصبتو خاموش کرد یاون گوش یواسه چ -

 

  ؟یکردیکارو نم نیمگه تو ا -

 

و  رودیباالتر م کایمل یاز درد و بغض صدا شیصدا

 کردن را گرفتند!  یشک ها توان مهربان

 

 . کایپدر و با سوال جواب نده مل یسوال منِ ب -
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خاموش  دمیخودم نبودم نفهم شارژ نداشت، تو حال -

 شده. 

 

آرامش به جانش  یکم کندیو جان م ردیگیم نفس

 برگردد: 

 

  ؟یخونتون که نرفت -

 

نه محکم  کی کایاز مل شودیبندد و منتظر م یم چشم

 کندیقلبش را مچاله م کایپناه مل یب یبشنود اما صدا

 : کندیو شوکه چشم باز م

 

 رفتم، گفتم، تموم شد! -
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اش چمبره زده بود که توان  نهیس یرو والیمثل ه غم

را گرفته بود؟ جا خورده و نگران جان  دنینفس کش

 : کندیم

 

که  ییبال ؟یکرد کاریچ بت؟یمص یکرد کاریتو چ -

  اوردن؟یسرت ن

 

درد و سوزش قلبش را  کایپر از بغض مل یها نفس

مبل  یو رو زندیاش را چنگ م نهی. سکندیم شتریب

 . کندیسقوط م

 

 !؟ کایلم -

 

چقدر رذلم، گفتم  یگفتم که همه بدونن چقدر مرد -

آبرو  یبه چشم ب گهینکنن، که د نیبهت توه گهیکه د

@shahregoftegoo



نگات نکنن، گفتم که تاوان مزخرف بودن  رتیغ یو ب

 دنیشن نیاز توه یگفتم که خالص ش ،یمن و تو ند

 ودم نزدن. 

 

 نالد:  یو ماهور پر از درد م زندیم هق

 

بود؟ درد  نیاستم از شما؟ مشکل ما او خو نیمن ا  -

 بود؟  نیمن ا

 

 یو که عاشقش یکس شهیم یدرد من بود. چه جور -

راحت نفس  یو بتون یخراب کن یخونوادت بزن شیپ

و  یعاشق ،یمونیپش یادعا کن ،یکن یزندگ ،یبکش

 طرفت باورت کنه؟  یتوقع داشته باش

 

 لعنت بهت! -

@shahregoftegoo



 

 قتویع کردم، حقو ازت دفا سادمیوا رزنیش هیمثل  -

تر بود. آخه جنگ و  یدنیماهان د ی افهیگفتم، ق

فکر کرد برده. کتک مو خوردم و بعدش  یباخته بود ول

که دلت بسوزه ها،  گمینم ناروی. ارونیپرت شدم ب

به تو، فقط  کنمیمن دارم جون م یکه بدون گمیاصال، م

چقدر اشغال باشم، اهل  ربه تو، ثابت کنم که من ه

 . تمسین انتیخ

 

بدحال  کایبندد و مل یدرد و سوزش قلبش چشم م از

 : دهدیو پر از بغض ادامه م

 

کم رنگ تر  داشونیام شنیآدما هر چقدر بزرگ تر م -

دور و دورتر  اهاشونیچرا؟ چون رو یدونیم شهیم

تر  نیتر. واقع ب کیو نزد کینزد تایو واقع شنیم

@shahregoftegoo



ص خال تونمیبزرگتر که بشم م کردمی. من فکر مشنیم

نداره،  یچیه یکه جز امر و نه یشم از خانواده ا

 ماهور! یچینداشت، مطلقا ه یچیه
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 رونیب نهیاز س یرا به سخت نشینفس سنگ ماهور

 شتریرا ب شیدردها کایبغض الود مل یو صدا دهدیم

  کندیم

 

خانواده بزرگ شدم. بزرگ  همون یخب منم تو -

مو  یکه خودم زندگ اهامیدل رو یشدم که برم تو

 کردمیکنم، فکر م نیبسازم، که خودم محبت مو تام

@shahregoftegoo



کمبودا،  یدرداس، درمون همه  یعشق درمون همه 

. من تا حاال دوستت دارم یکه نداشت هیجبران هر چ

 یچشما یبودم، تو دهیند یبودم ماهور، حت دهینشن

 استیماهان فقط ر یچشما یخشم بود و توبابام فقط 

گفت دوستت  انیک یبود که وقت نی. واسه همیطلب

و  استیدن یعالقه  نیتر یقیحق نیدارم فکر کردم ا

 چون بزرگ شدم!  اهامیبه همون رو دمیمن... رس

 

 : پرسدیسخت و جانسوز م دیآ یکه باال م نفسش

 

  کا؟ینشکسته مل تییزدتت؟ ماهان؟ جا یک -

 

بزرگ نشم  گهیهمش شکسته. کاش د یبم... همه قل -

 تارویسن بمونم، کاش واقع نیهم یماهور، کاش تو

 . نمینب شتریب

@shahregoftegoo



 

 یمن تو ستم،یمن خوب ن کا،یمل میزنیحرف م امیم -

و  امیهفته داغدار بودم، من پر از شکم، بزار ب کی نیا

 ... 

 

هراسش را  کایمل ی هیتلخ و همراه با گر ی خنده

 : ندکیم شتریب

 

از درست  یماهور؟ خسته نشد یتو خسته نشد -

 نویمثل دوم یو ه یکنیدرست م یکه ه ییزایکردن چ

  شه؟یخراب م

 

 : بنددیچشم م کالفه

 

  ؟یکتک خورد یلیخ ؟یسالم ،یجواب منو بده لعنت -

@shahregoftegoo



 

دارم،  ایدن نیا یتو گهیکار مهم د هینه، خوبم. فقط  -

 . کردیم یا چه غلطاون روز اونج انیبفهمم ک نکهیاونم ا

 

 تیبرو درارو قفل کن و بخواب، صبح که به گوش -

 دنبالت، باشه؟  امیم ا،یزنگ زدم برو در

 

 : زدیریروانش را بهم م کایپر از بغض مل یصدا

 

 یبپرس ؟یقهر کن ؟یدنبالم که باز سکوت کن یایم -

 ثابت کنم؟ ستمیبلد ن یحت یچرا و من ندونم چرا و بگ

 

و  امیم ؟یزندگ نیکنم با ا یپس چه غلطدنبالت  امین -

 و بعدش... میکنیم یفکر هی

 

@shahregoftegoo



 ؟ی. تو چ نمیب یخودم توان ادامه دادن نم یمن تو -

... خوشبخت نه. یماهور ول میما فقط عاشق ؟ینیب یم

 خوامیمن، فقط واست عذاب بودم و رنج. م یعنی

که قبول کرده  یدختر هیبخوابم و از فردا بشم 

 دیبا یباورش نداره، تنهاس. گاه یکس خونواده نداره،

رنجها  رشی. پذیکن یگو باهاشون زند یریغمات و بپذ

مرد چشم قشنگ  ری. شب بخکنهیتر م یآدمارو قو

 من. 

 

و آخ پردردش دل  بنددیچشم م شودیکه قطع م تماس

نداشت، باورش  مانی. به عشقش ازندیخودش را اتش م

 کایحق مل نینداشت، شک کرده بود، حق داشت اما، ا

 را به ناحق نابود کرده بود.
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 *** 

ماهش  یب یاش را هم دست ب ییدارا نیآخر داشت

 یزمستان یسپرد و از خانواده اش، از همان خانه  یم

 نمانده بود!  چیشان، ه

 

مان که و پشت فر دهدیرا صندوق عقب جا م لچریو

ماه حواسش را از  یب یدلخور ب یصدا ندینش یم

 : کندیافکارش پرت م

 

 کنهینم میخداحافظ هیشده با ما؟  نیسرسنگ کایمل -

 . روزیخبرم که گذاشت رفت د یماهور؟ ب

 

 : کندینگاهش م یبا لبخند سخت ماهور

@shahregoftegoo



 

 زنهیخواب بود دورت بگردم. حتما امروز زنگ م -

 بهتون. 

 

به چه  نیو شه نیو مه یب یرو داره بتو یوقت گهید -

 . ادیکارش م

 

شورش  انیو ماهور تلخ لبخندش را م خنددیم نیمه

 : کندیدلش حفظ م

 

 حرف و ماهرخ خانوم.  نیا دینزن -

 

 شیتمام دلشوره ها انیدلش م یو تو کندیم حرکت

 داندینم یاست که حت ییکایمل دنیقرار د یب

 نه!  ایوفادارش مانده 

@shahregoftegoo



 

حرف زدند و دست آخر  یرا از هر در ریمسطول  تمام

 یماهور برا یب یب یشدن به خانه  کیقبل از نزد

 برود.  رونیداد که از خانه ب امیپ کایمل

 

. یو سردرگم یشانیگم شدن داشت. حس تلخ پر حس

بلند  یارتفاع بلند سقوط کرده بود و برا کیانگار از 

 هم نمانده بود!  یرو یشدن استخوان

 

با  یب یو ب شوندیم ادهیپ رسندیماهرخ که م یخانه  به

. شودیعصا به دست وارد خانه م نیکمک ماهور و مه

 .دادیرا م شیکایمل یبو بیکه عج یخانه ا

 

 : دیگویو حرف زدن م دنیقرار رفتن و د یب ماهور

 

@shahregoftegoo



  د؟یبا من ندار یبرگردم. کار دیبا گهیمن د -

 

 : درویحلو م نیو مه کندیمتعجب نگاهش م یب یب

 

امروز مامان جان؟ چرا  یچرا مثل مرغ سرکنده  -

خوردن  یچا هیچته؟ قد  نمیبب یزنیحرف نم

  ؟ینیشینم

 

 تاب و تحمل غم نداشت  گریمادرش د یچشمها

 

روزا عقب مونده.  نی، فقط کارام امن خوبم مامانم -

 . بگو باشه؟ میزنیسر م مییایم کایاخر هفته با مل

 

 شیحرفها یذره ا نکهیبدون اقرار و آشفته  یب نیمه

 : زندیرا باور کند لب م

@shahregoftegoo



 

 ماهور؟  -

 

 . یبگو باشه مامان مه -

 

 . خدا به همراهت.زمیباشه عز -
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را  یب یب یشانی. پرودیو جلو م زندیم یسخت لبخند

 : زندیو بعض حنجره اش را زخم م بوسدیم

 

 . یب یدعام کن ب -

@shahregoftegoo



 

دعات کردم چشم قشنگ. اما انگار دعاهام  شهیهم -

 . شونهیپر شهیکه چشمات هم رهیگینم

 

 !یاعلیمن خوبم.  -

 

نفس خسته و گرفته  بنددی. در را که مرودیکه م رونیب

و مجدد  دهدیم رونیب نشیسنگ ی نهیاش را از س

 یبرا داندیو نم کندی. حرکت مندینش یپشت فرمان م

اوضاع درهم چه کند؟ به کدام  نیسر و سامان گرفتن ا

 رسدیکه م ایچنگ بزند؟ به در دهیطناب مانده و پوس

 شودیم ادهی. پزندیاست و پرنده هم پر نم یساحل خال

توان  یعنی نیو ا ستین کایاما مل چرخاندیو سر م

 یثابت کردن، برا یادامه دادن، برا ینداشتن برا

 ! دنیو ... نرس دنیدو

@shahregoftegoo



 

 یو هنوز خاموش است. اه کالفه ا ردیگیاش را م شماره

را با  شیپا یو پر از خشم تکه سنگ جلو دیگو یم

 گشتیم ی. کجا دنبال دخترکندینوک کفشش پرت م

 رفتن و پناه بردن نداشت!؟ یبرا ییکه جا

 

 دیآ یو به خودش که م ندینش یپشت رل م مجدد

و  زندیم زنگ را دیصادق است. با ترد یخانه  یجلو

. چشم در چشم کندیبعد ماهان در را باز م هیچند ثان

 ونیمد دانستیکه نم یماند. ماهان یپسر مقابلش م

 است!  یشاک شیاز بابت قضاوت ها ایاوست 

 

نداشت.  یبار خشم و طلبکار نیماهان ا یچشمها

و خجالت بود که باعث شد  یشرمندگ یبلعکس کم

 عقب برود و ارام لب بزند: 

@shahregoftegoo



 

 م. سال -

 

 شانیقضاوت ها یآدمها به اندازه  رییتغ ی فاصله

 بود و البته مرتبط!  بیعج

 

. خشم، کوبدیو در را م شودیخانه م وارد

و دم  دیکه شن ییدرد تمام حرفها ت،حرص،یعصبان

 یخورد و اجازه  شیکه عشق زندگ یینزد. کتکها

فکر و درنگ  یبدون لحظه ا شودیدفاع نداشت باعث م

و او  ردیبگ شیمشتها انیماهان را م ی قهیجلو برود و 

 بچسباند:  اطیح واریرا به د

 

مصرفت خورد به  یو ب فیکث یباز دستا یبه چه حق -

  ؟یتن و صورت زن من؟ به چه حق

@shahregoftegoo



 

 :شنودیم وانیصادق را از ا یشرمنده  یصدا

 

 ماهور خان؟  -

 

چرخاند. زخم تمام  یو سر م شودیشل م دستش

خانه و کوچه  نیهم یتو یوقتقلبش را پر کرده بود 

 و دم نزند. دیشن نیفقط توه

  

ناموس نبود  یآبرو و ب یو ب رتیغ یخان؟ من مگه ب -

 اسمم؟ 

 

و نگاهش  چرخاندیافتد سر م یم نییصادق که پا سر

 : شودیقفل نگاه پر از هراس ماهان م

 

@shahregoftegoo



ر به ر  یتونیم یکه فکر کرد یدیتو خودت د یچ -

 ؟یزد یبه چه حق ره؟یتو نگ قهی یو کس یزن من و بزن

  ؟یزنیبا کدوم عرف و قانون و مجوز م

 

و شرف و آبرو واست نذاشته بعد تو هنوز  تیثیح -

 !؟ یکنیازش دفاع م

 

صورت  یو محکم تو شودیاش شل م قهیاز  دستش

  زندیماهان م

 

 !یخوریم نویصد برابر ا شیبزن گهیبار د هی -
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@shahregoftegoo



 

 شودیجلو برود که صادق سد راهش م خواهدیم ماهان

 : چسبدیماهان م یو نگاه پر از خشمش به نگاه طوفان

 

 یعذرخواه اتیو کج فهم جایب یقضاوتا یبابت همه  -

 کن و برو ماهان! 

 

 ؟یقبول کنه حاج میگفت میشو گرفت قهیمگه  -

  

پر از خشم ماهور صورت  یاش رو یوحش نگاه

 : گرددیبرم

 

 من بودم؟  یگلوت که بگ ریمگه چاقو گذاشتم ز -

 

 :کندیم شتریماهور حرصش را ب شخندین

@shahregoftegoo



 

کوته  یآدما یسر هیفهمش از توان  زایاز چ یبعض -

 یمحدود شده تو اشونیمثل تو که دن یفکر و نادون

 تیباد کردن خارجه آقا پسر. اومدم حال رتیرگ غ

. من همه کارشم. ستیَکس و کار ن یکنم خواهرت ب

اون دست  گهیبار د هی گمیدارم جلو بابات بهت م

 . مونمینم روما ینجوریبه زن من بخوره من ا فتیکث

 

 شیر خیبه هم. مال بد ب دیخوریم د،یهم نیع -

 صاحبش بابا.. 

 

 نهیکه صادق دستش را تخت س رودیسمتش م ماهور

 :گذاردیاش م

 

 . فهمهین. بچس، نمصلوات بفرست بابا جا -

@shahregoftegoo



 

 غرد:  یم یو عصب گرددیبرم

 

 کن گمشو ماهان.  یبهت گفتم عذرخواه -

 

به  میندونسته خواهرمون و بست میخوایآقا ما عذر م -

 . شتیر

 

. ماهور رودیماهور پله ها را باال م نینگاه خشمگ انیم و

 : دیگویو صادق آرام م زندیم شیبه موها یچنگ یعاص

 

چشمات و ندارم  یگاه کردن تون یبه واهلل رو -

. حالل زادیگردن ادم شهیماهورخان. حق الناس تا هم

بگم تف سرباالس... تو  یبگم که هر چ یکن باباجان. چ

 ... یمرد

@shahregoftegoo



 

بار  هیدختر دسته گلت؟  ؟یتف سر باالس حاج یچ -

بار  هی ش؟یدیبار بخش هیحرفاش؟  یپا ینشست

  ؟یشهامت حرف زدن بهش داد

 

 .. ماهور خان. -

 

 : گرددیطاقت نگاهش سمت ساختمان برم یب ماهور

 

  نجاست؟یا -

 

 رفت. روزینه، د کا؟یمل -

 

@shahregoftegoo



. شودیسرش خراب م یخانه با تمام عظمتش رو انگار

کجا را دارد  کندیو فکر م زندیرا قدم م اطیقرار ح یب

 شهر.  نیا یبرود تو

 

  شت؟یمگه برنگشت پ -

 

بتونه و  کایمل شهر که نیا یتو دیو دار ی. کسنه -

  شش؟یبخواد بره پ

 

روستاس،  یداره که تو ریپ یعمو هینه بابا جان،  -

. چرا ششیکه بخواد بره پ ستین یارتباطشم جور

 رفته ماهور!؟ 

 

 : ماندیصادق م یچشمها یپر از تاسف ماهور رو نگاه

 

@shahregoftegoo



خونه  نیا یتو د؟یدیپرسیاز خودش م دینبا نویا -

ن؟ فقط کتک و داد زدن با تنها دخترتو دیکرد کاریچ

که فکر  دیپسرتون داد ادی یتونه؟ چ یتیروش ترب

بزنه، بشکنه،  نکهیا یعنیکرده مراقبت از خواهرش 

 بکشه، چال کنه، سر ببره؟
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 : رودیبدحال و شرمنده جلو م صادق

 

. سکوت تمیتو و مردونگ یشرمنده  شهیمن تا هم -

اون  یو فکر کردم کار خودته همه  یو دم نزد یکرد

 شناخت،یکه نم ی... رفت با پسرکایمل ی. ولایزیابرور

@shahregoftegoo



تو  یمن برد، شرف تورو برد، من و شرمنده  یآبرو

 خونه و...  نیا یکرد،  پا گذاشت رو خط قرمزا

 

حاج  شهیخط قرمز حساب نم یخونه چ نیا یتو -

آواز خوندن، اعتراض  دن،ی؟ بلند خندصادق مودت

 شیکردن، آرا حیکردن، آدم حساب شدن، تفر

گرفتن،  میانتخاب کردن ، تصم دن،یپوش یکردن،رنگ

خونه خط قرمز نبود؟نه  نیا یحرف زدن، کدومشون تو

کرد  تباهاش کایخونه نبود. پادگان بود. مل نجایا ،یحاج

درش هموار اشتباه و شما و اون مثال برا نیا ریمس ،یول

 . دیکرد

 

را  شیکه صادق بازو رودیقرار دستش سمت در م یب

 :ردیگیم
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طرد  یفکر کرد خوام؟یمن بچمو نم یفکر کرد -

 ... یکردنش راحت بود؟ فکر کرد

 

 : دهدیو بدحال و پر درد جواب م گرددیبرم

 

پناه که ذاتش درسته  یدختر ب هیمن فقط فکر کردم  -

به کمک  ازیداره، ن تیبه حما ازیغلط. ن رشیو مس

فکر بود که با تموم  نیبه پناه داره، با هم ازیداره،ن

 یدلم بود اومدم جلو، سکوت کردم، ب یکه تو یعشق

 و بردمش...  دمیو به جون خر ییآبرو

 

چسبد و غرق در فکر و درد  یدور م یبه نقطه  نگاهش

 : دهدیادامه م
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بردمش و خودمم از پس خوشبخت کردنش  -

بودم. از بس که تو کلمون  یاز بس که شاک ومدمیبرن

تا  یتو گون یزنتو، خواهرت و بکن یعنی رتیکردن غ

چپ نگاش نکنه. ما مردا به دخترامون، به  یکس

 ی. روزایحاج میبدهکار یلیخواهرامون، به زنامون، خ

از ترس  که یی. روزامیو بهشون بدهکار یادیز یرفته 

دن، محدود شاد نبو دن،ینرقص دن،یما بلند نخند

 بودن. 

 

مادرشم واسش  یتالش مو کردم که جا یمن همه  -

 پر کنم و... 

 

خونه. پخت،  نیاون واستون مادر بود. شد زن ا یول -

 ی. شما چه جور پدردشیند یشست، جمع کرد، و کس
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که پسرت  یکنیو تماشا م یستیا یکه م یهست

 جگرگوشه تو بزنه!؟

  

 : کندیم شتریماهور خجالتش را ب یصدا درد

 

 کجاست ماهور خان؟  کایمل -

 

سوال  نیاش از ندانستن جواب ا نهی. تمام سسوخت

 سوخت! 

 

 که مرد نداشته باشه.  ییجا هیحتما  -

 

نگهش  یمن شرمندتم ماهور. اگه به اجبار و مردونگ -

 ...  یداشت
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عاشقشم. فقط  شهیعاشقشم بودم. هم شهیمن هم -

 گهیه که... انگار دما حل نشده موند نیب ییزایچ هی

... منم به درد دمیتاب موندن و حل کردن نداشته. شا

 درداش نخوردم. 

 

و در  رودیم رونیصادق ب ینگاه نگران و شرمنده  انیم

پناهش  یشهر را دنبال عشق ب نی. کجا اکوبد یرا م

 گشت؟یم
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نبود.  ییکایو مل گشتیهدف و سرگردان شهر را م یب

 اسی یکوچه  یشهر دختر موچتر نیوقت ا چیانگار ه

 ! دهیرا به خودش ند

هم  یدرد رو یبس که درد رو کردیکار نم فکرش

 دایهم پ دنیتلنبار شده بود و مغزش فرصت نفس کش

 . نکرده بود

 

دش کجا را بگردد. به کجا زنگ بزند. به خو دمیفهمینم

 یبرا یلیماه است و دل یب یب یخانه  یجلو دیآ یکه م

 خانه ندارد!  نیا ی دهیدو زن رنج کش شیبرگشتنش پ

 

و خاموش است.  ردیگیرا م کایمل یهم شماره  باز

و خسته و نابود فکر  زندیاش م یشانیپ یرا رو یگوش

 ! رسدیهم نم ییو به جا کندیم
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نگاهش  دیبا هزار ام خوردیهمراهش که زنگ م تلفن

 یوسفیاسم  دنیماند و با د یم یگوش یقفل صفحه 

 : دهدیجواب م دیبدحال و ناام

 

 . یوسفیسالم عرض شد خانوم  -

 

مزاحم  دیببخش د؟یخوب هست یمهدو یسالم آقا -

جونم  کایخونه رو نداشتم مل یشما شدم شماره 

 گرده؟یبرم یک یب یبپرسم ب خواستمیخاموش بود. م

  ست؟یبهم ن یازین گهید ای برگردم تونمیمن م

 

  گذاشت؟یدلش م یآشفته بازار کجا نیرا در ا صحرا
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و مادرم  یب یکارتون با ب یو در مورد ادامه  دییایب -

ملزم به  طشونیشرا دونمی. من واقعا نمدیصحبت کن

 نه.  ایحضور شما هست 

  ام؟یبله چشم. امروز هستن ب -

 

 بله.  -

 

حوصله  یب کندیکه م یو خداحافظ کندیتشکر م صحرا

اندازد و سرش  یکنار دستش م یصندل یرا رو یگوش

 . گذاردیفرمان م یرا رو

 

بود که رفتن را به ماندن و ثابت  دهیبه کجا رس کایمل

 داده بود؟  حیکردن ترج
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 یزیشود که چ ادهیپ خواهدیو م داردیرا برم یگوش

. مونا. تنها زندیسرو سامانش جرقه م یذهن ب یتو

 بود و شماره اش را هم داشت.  کایمل یمیمص قیرف

 

اسم مونا  یو بااالخره رو کندیم رورویرا ز نشیمخاطب

 کندیو خدا خدا م ردیگی. شماره اش را مکندیتوقف م

آن طرف خط  یبار به در بسته نخورد اما، کس نیا

 ! ستیپاسخگواش ن

 

جواب  یو باز هم کس ردیگیمجدد شماره را م درمانده

 یب یتا برا شودیم ادهیو پ دیگویم یالفه ا. اه کدهدینم

 ماندنش! یتازه دست و پا کند برا یدروغ نیو مه یب
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 یاز آن شترینشوم. نماندم که ب لیبودم که تحم نمانده

نشوم. نماندم که  ریکه حقم بود حرف نشنوم، تحق

 آزار ندهم!  نیاز ا شتریکه دوستش داشتم را ب یمرد

 

دست و  ،یکنیکه م ییبا تمام تالش ها یگاه ،یدانیم

 کی ت،یبا تمام جان سخت بودن ها ،یزنیکه م ییپا

 ! شودیکه نم شودیکه نم شودینم ییزهایچ

 

 قایکن. چته دختر؟ چرا دق یکار هی! پاشو کا؟یمل -

بزار من  ؟الاقلیکشیعقب م یبجنگ دیکه با ییجا

 جوابشو بدم.
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 ختهیرا ر تیاشک ها ،یرا کرده ا تیها هیهم گر یگاه

هم  واریخودت را به در و د ،یرا زده ا تیدادها ،یا

گوشه و  کی ینیبنش دیو حاال، فقط با ،یا دهیکوب

هم  یرو یکه با بدبخت ییچطور آجرها یتماشا کن

 . شودیسرت آوار م یرو یدیچ

 

بسشه. بسه مونا، بزار بره کردم.  تشیاذ یلیمن خ -

 . شیدنبال زندگ

 

خبره؟  یازت ب یوقت شیبره دنبال زندگ یجه جور -

. یانتیاونم بد کرده، بد کرده که فکر کرده تو آدم خ

. کجارو بگرده دنبالت یکنیم تشیاذ یاالنم دار یول

 ونه؟ید
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و  دیآ یم میو اشک تا پشت پلکها کنمیم نگاهش

 : زدیبر گذارمینم

 

هفته جلو روش  کی. ازم خستس. گردهیالم نمدنب -

اون همه  یبودم و نگامم نکرد. باهام حرف نزد. جلو

غمش  یبود. موندم که پا به پا بهیآدم باهام سرد و غر

دنبالم  ی... آخر گفت نباش، االن واسه چیباشم. ول

 بگرده؟

 

 . او هم بغض دارد:ردیگیکرده ام را م خی دست

  

. هیمنف یاز درد و رنج و فکراپر  ه،ی. شاکهیعصبان -

 بهش؟  یدیحق نم
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نگرانش توقف  یچشمها یلرزانم رو یها مردمک

 : کندیم

 

. حق دادم که دارم دل کندن و نجامیحق دادم که ا -

و  انتیمهر خ ی. حق دادم که نمردم وقتکنمیم نیتمر

. گمیمونا؟ من فقط به تو م یدونی. ممیشونیپ یزد رو

. دمید میزندگ یکه تو یعشق نیتر یقیماهور حق

عاشقانه تر  یعاشقانه و رمانا یلمایف یکه تو هیهمون

مگه  شه؟یمگه م گفتمیو م زدمیم شخندیو ن دمیدیم

. چقدر اغراق. کدوم یرواقعیچقدر غ گفتمیم م؟یدار

 عشق؟ کدوم مرد؟ ماهور همونه مونا. 

 

 : شکندیکه بغضش م فهممیو م کندیم بغلم
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به  تونهیب. معلومه که نمقدر عذا نیا ستیحقش ن -

مشت و لگد برادرش بوده و  ریز یروز هیکه  یدختر

رفته نجاتش بده اما افتاده گردنش اعتماد کنه. عشق 

 اره،یاعتماد ب اره،یباور ب دیمونا. عشق با ستین یکاف

 . ارهیآرامش ب

 

 : کندیو نگاهم م شودیآغوشم جدا م از

 

حرف  دیبا یو تموم کن یزندگ نیا یاگه بخوا یحت -

 میمشترک تصم یزندگ هی یدو نفره برا دی. بادیبزن

 ریبگ میامروز و استراحت کن بعد تصم کمیگرفت. 

 . زدلمیعز

 

 میگوش ها یو او هدفون را رو کنمینگاهش م فقط

 . گذاردیم
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 کانالش خوب گوش کن.  یتازه گذاشتن تو نویا -

 

 یو صدا کندیرا پخش م کیتلفن همراهش موز یتو از

و درد به  سوزدیجان و تنم. قلبم م یتو چدیپیور مماه

 شی. من جز خودش و چشمهازندیم خونیام شب نهیس

 بود: شیعاشق صدا

 

. اصال فکر کنم یینجایفکر کنم تو اهل ا خواهدیم دلم

نوشتن ها.  نیحاال. کنار هم نیهم یینجایتو االن هم

کنار   نم،یب یکه م نیهم کنم،یکه فکر م نیکنار هم

 خوبم عالقه جان من؟ یالم. عالقه س نیهم

چگونه  تیحال امروزت کجاست؟ حال حاال ؟یخوب

 دنید یایاست؟ اوضاع به راه و حال قشنگ و دن

 خوش است؟ 
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 خوش خواب!  تیخوشحال و شبها تیروزها

 دارد؟  یشاد تیبلند و دلت قد موها تیموها

 یاصال سالم، برا یهوا خوب است؟ برا نیا یبرا حالت

دوباره و چندباره  دنیشن یچگونه است؟ برا حالت نیا

 یدوستت دارم. من دوستت دارم عالقه  نکهیو ا

 قشنگ!

هر  یهوا هر جور که خواست باشد. بگذار بد بگذار

. بگذار ردیعاشقانه را بگ نیا یچقدر که توانست جلو

 نیتفنگ بر دل غالب شود. بگذار فکر کنن که چن

 گذشته است! 

فراموشت شود که  نینگدار ا من دوستت دارم و اما

و  شهیاند انیعشق پا انیاست پا ایدن انیپا یفراموش

 فردا  انیپا
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قشنگ هر روز هر ساعت و  یعالقه  میعاشق هم ما

دوستت دارم...  ی. مبادا فراموش کنشتریهر وقت ب

 قشنگ... عالقه جان من!

 [24.0۸.21 12:4۸] 
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از  یکیگفته بود موقع برگشت  نیماه و مه یب یبه ب

 دنشید یاش تماس گرفته و برا یمیقد یها قیرف

و  نیمه یخواسته که بماند و او قبول کرده. چشمها

ته  یدروغ را باور کرد اما نگران نیماهرخ ا

 زاریب شیخودش را از خودش و دروغ ها شانیچشمها

 کرد! 
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نفره، کنار تمام  کیهمان تخت  ی، رواتاق یتو حاال

 کایمل کردیخاطرات مشترکشان نشسته بود و فکر م

 یم ریمونا است اما، آدرسش را از کجا گ شیحتما پ

 ! دانستیاورد نم

 

زنگ  یهمزمان صدا خوردیهمراهش که زنگ م تلفن

 یبرا نیمه ندیب یو از پنجره م شنودیدر را هم م

 اطیح ی رهیخ شی. چشمهارودیم اطیبازکردن در به ح

 : دهدیرا جواب م یبود و همان طور گوش

 

 بله؟  -

 

 سالم ماهورخان، صادقم.  -

 

 خانواده دلزده بود: نی. چقدر از ابنددیم چشم
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 سالم، بله شناختم.  -

 

زده تر از  خی یلیسردتر از زمستان، خ یلیبود. خ سرد

 را یپدر چیه ایدن یکجا چی. هیپرسوز و برف یروزها

بود.  دهیاز عاطفه ند یو خال تیمسئول یقدر ب نیا

 روزبه را.  یحت

 

تخت  ی. مجدد روشودیم اطیصحرا وارد ح ندیب یم

بهم  شترینگران صادق روانش را ب یو صدا ندینش یم

 : زدیریم

 

 ؟یکن داشیپ یشد؟ تونست یخبر کایاز مل -

  

 نه!  -
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درمان گفته  یو سرد گفته بود. پر از هزار درد ب تلخ

با سر به  رفتیبود. خسته بود. و هر چقدر م یبود. شاک

 ! خوردیبن بست م

 

 ... فرار کرده؟ یعنی -

 

اش را پر کرد و  نهی. درد تمام سدیتنش ماس یتو خون

که  شودی. نمشوندیشبِ عوض نم کیآدمها  دیفهم

آدم و  کی یشصت سال زندگ شودیبشوند. نم

 داد.  رییروز تغ کیتفکراتش را 

 

کنه؟ به  کاریفرار نکنه چ د؟یهنوزم نگران آبروتون -

موندن  یبرا ییشما؟ جا ایبه من؟  برد؟یپناه م یک

 خوش بهش نشون داده باشن؟ یداشت که رو
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 شهیاز هم شتریب شیاما زخم کار کردیم دفاع

 . یخبر یب نیاما دلخور بود از ا کردی! دفاع مسوختیم

 

. یب یب یخونه  موندیمن نگران خودشم هستم. م -

 خبر رفتن و...  یب نیا

 

  د؟یمونارو بلد یخونه  -

 

 نیا ایچ دونهیخدا م دهیبر سیمونا؟ نه واال. اون گ -

 دختر. نیسالها نخوند تو گوش ا

 

و  کندیم یحوصله خداحافظ یو کالفه و ب خسته

را چنگ  شی. موهاکندیتخت پرت م یرا رو یگوش

 .رودیو سمت در م زندیم
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و تالش  رودیم رونیب دنیشن دییو بفرما ااهللیگفتن  با

 اش را خوب نشان بدهد.  ختهیظاهر بهم ر کندیم

 

 . یمهدو یسالم آقا -

 

 . دییسالم خانوم. بفرما -

 

تنشان نشان از داغ  یتو ی. مشککندینگاهش م نیمه

سرخ  یچشمها رهیو خ رودی. جلو مدادیدلشان م

 :زندیماهور لب م
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  ؟یتماس گرفت کایمامان جان؟با مل یخوب -

 

 . تماس گرفتم خبرم دادم. ردلمیآره عز -

 

 : گرددیسمت ماهرخ برم نگاهش

 

اومدن بدونن به  یوسفیماه ؟خانوم  یب یب -

 نه.  ایهست  یازیحضورشون ن

 

 شویخونه زندگ تونهیکه نم نیبگم مادر. مه یواال چ -

از قبل  کمیو  ادیول کنه همش مراقب من باشه. حاال م

. ستیدختر موندگار ن نیا دونمیم ی. ولمونهیم شتریب

 مادر. هیکاف ادیصحرا هم همون عصرا ب
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 : زندیلبخند م صحرا

 

 بهتون عادت کردم.  یلیمن که خ -

 

 دختر قشنگم.  نطوریمنم هم -

 

  .کشدیحوصله عقب م یب ماهور

 

. من برم سر دیباشه پس خودتون با هم هماهنگ باش -

 . با اجازه. قمیقرارم با رف

 

ماه  یب یدلخور ب یبرود که صدا رونیب خواهدیم

 : کندیمتوقفش م
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خاموش  شیزنگم به من نزد ماهور. گوش هی کایمل -

 بود خونه رو هم جواب نداد. 

 

و صحرا  دهدیهم فشار م یرا محکم رو شیچشمها

 : شودینشود بلند م شانیمزاحم صحبت ها نکهیا یبرا

 

 واسه ناهار درست کنم. یزیچ هیمن برم  -

  

و نگاهش  گرددیبرم رودیکه سمت آشپزخانه م صحرا

چسبد.  یم نیو مه یب یبه نگاه نگران و پر از هراس ب

 : رودیجلو م نیمه

 

 شده ماهور نه؟ یزیچ هی -

 

 : ردیمیم نیمه یچشمها یهراس و غصه  ی. براردیمیم
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 ستین یچی. بخدا هنیازم دلخوره، فقط هم کمی -

 قربون چشمات برم. 

 

 ماهور؟ یتو خوشبخت ؟یخوشبخت -
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. ردیگیاندازد و لبش را گاز م یم ریرا ز سرش

 یب ی. بگرفتیها کم کم داشت توانش را م یخودخور

 : دیگویماه دلخور م
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خبر بمونه.  یروز از من ب هی یامکان نداشت مل -

. اونم مثل من عاشق نجایا ادیو ن یایامکان نداشت تو ب

 هی شهینم شهی. ماهور؟ هماشهیخونه و شهر و در نیا

 تنه مشکالت و حل کرد و غصه هارو خورد مادرجان. 

 

 یب منتظر یو به چشمها دیآ یماهور با درد باال م سر

 چسبد:  یم یب

 

زن و شوهرا  یهمه  نیب یدعوا و بحث و دلخور -

 ماه؟  یب یب ستیهست. ن

 

 : دهدیو ادامه م گرددیبرم نیسمت مه نگاهش

 

  ست؟یخوشبخت ن یعنیدعوا و بحث داشت  یهر ک -
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 ! میما که نبود -

 

که  نیتمام قلب و جانش سوخت. اشک مه سوخت،

اش  نهیس یرا تو نیو سر مه رودیجلوتر م چکدیم

 : ردیگیم

 

نکن. من خوشبختم.  هیجون ماهور گر ؟یمامان مه -

. نگاه و قلبم کامیبه خدا خوشبختم. من عاشق مل

. به مونهیواسه خودش م امیواسه خود خودشه. تا ته دن

. به جون خودت ستمی. من شکل بابا نمونهیم یعل یوال

 . بگو باشه؟ شمیو نم ستمین

 

 : کشدیدرد عقب م پر از هراس و نیمه
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 شیکه گوش یچه دعوا نیا ست؟یپس چرا ن -

 یتو هم نرفت دهیخاموشه تلفن خونه رو هم جواب نم

توان خوشبخت نبودن  گهیسراغش؟ ماهور؟ من د

 شماهارو ندارما. 

 

 زیخوب جلوه دادن همه چ یچه قدر برا گفت؟یم چه

حفظ ظاهر؟  یبرا کندیچه قدر جان م زد؟یدست و پا م

 !؟ دیکشیبار غم ها را به دوش م ییچقدر تنها

 

 یزیچ یو سکوت داره. ول ییبه تنها ازیادم ن یگاه -

و  میبگ نجایتا فردا جفتمون ا دمی. قول شرف مستین

 . باشه؟ میبخند

 

 نیماه نگاهش را نگاه مه یب یپر از بغض ب یصدا

 : ردیگیم
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 نکن ماهور. مظلومه.  تیدخترمو اذ -

 

. کشدی. بغض به حنجره اش ناخون مبنددیم مچش

 : زندیو لب م ندینش یچشمش م یدستش رو

 

 کایمل. دی. فقط نگران نباشگمیواستون م امیچشم. م -

 . فقط دلخوره.میخوبه. ما خوب

  

 زیم یبرود که تلفن همراه صحرا رو خواهدیم

و زنگ  شودیاش روشن م یدست فیتلفن،کنار ک

. تمام خوردیمغزش رعد و برق م ی. انگار توخوردیم

تلفن همراه و  یرو ریو تصو خوردیم یتنش تکان سخت

تمام قلبش را  انینوشته شده ک نیکه به الت یاسم

 شنودینم زندیم شیرا که صدا نیمه ی. صداسوزاندیم
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که با گفتن  ندیب یدست صحرا را م یفقط لحظه ا

 !گرددیو به آشپزخانه برم داردیرا برم یگوش دیببخش
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جان را  یآشپزخانه مانده و انگار کس ی رهیخ نگاهش

و دستش  شودیشل م شی. پاهاکشدیم رونیاز تنش ب

تا سقوط نکند. چه خبر بود؟ صحرا  ردیگیم واریرا به د

 داشت؟  انیبه ک یچه ارتباط

 

 ماهور مامان؟  -
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 کندیو جان م ردیگیرا سخت از آشپزخانه م نگاهش

سروسامانش حفظ  یذهن ب شیتشو انیآرامشش را م

 کند: 

 

  ؟یخوب شد؟یچ -

 

 خوبم. بااجازه.  -

 

چه  کایبا مل کندیرا فکر م ریو تمام مس رودیم رونیب

ته مانده  ینیشک و بدب ییوالیکرده بود؟ چه طور ه

 نیاش را به تاراج برده بود؟ سوار ماش یخوشبخت

. کشدیم رونیب بشیو تلفن همراهش را از ج شودیم

را  شیو بعد از چند بوق صدا ردیگیصحرا را م یشماره 

 : شنودیم

 

@shahregoftegoo



  ؟یمهدو یشده آقا یزیچ -

 

کوچه. من  یتو دییایمتوجه بشه ب یکس نکهیبدون ا -

 . نمیتو ماش

 

 آخه؟  شدهیچ -

 

بود و  یگ. خسته بود و دلتنگ. شاکبود و دلتن کالفه

 دلتنگ... 

 

 واستون.  گمیمهمه. م -

 

 چشم.  -
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را  کایمل یو مجدد شماره  کندیرا قطع م تماس

 یخبر یب نیبا ا کرد؟یاما خاموش است. چه م ردیگیم

  کرد؟یچه م شیجایب یو قضاوت ها

نگاهش به نگاه نگران و  شودیکه باز م نیماش در

بندد و معذب  ی. صحرا در را مچسبدیمضطرب صحرا م

 : پرسدیو دلواپس م

 

 افتاده؟  یاتفاق -

 

حال بدش و نفرتش  کندیو تالش م ردیگینفس م ماهور

 نگذارد!  ریصحبت کردنش تاث یرو انیاز ک

 

من  ،یهستش ول یکه سواالم شخص خوامیعذر م -

 هیبه شما چ انیناچارم بپرسم و بدونم. نسبت و ربط ک

  ؟یوسفیخانوم 
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و ماهور شمرده تر  کندیو متعجب نگاهش م جیگ صحرا

 : دهدیم حیتوض

 

 . دمید تونیگوش یرو یعکس و اسمشو اتفاق -

 

  د؟یشناسیو م انیشما ک -

 

اگر  گفت؟یجا بود! چه م نیکه درد ماجرا هم آخ

  کرد؟یاش چه م یبا غرور زخم گفتیرا م تیواقع

 

 . دیبله، لطفا اول جواب من و بد -

 

 طیاگه شرا م،یمدت آشنا شد هی.. راستش انیک -

 . میباشه قصد ازدواج دار یاوک
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و  سوختیانگار آتش روشن بود. م شیچشمها یتو

اش از نفرت به  نهیو س بنددی. چشم مشدیتمام هم نم

 .سوزدیمرد نامرد م نیا

  

 اون روز اومده بود دنبال شما؟  -

 

 کدوم روز؟ -
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و  دیچرخیمثل چرخ و فلک م زیمغزش همه چ یتو

 توان فکر کردن را گرفته بود! 
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دختر  نیا قایهمه خانه و آدم دق نیا انیم دیبا چرا

 ! انیک گرید یماه و قربان یب یبشود پرستار ب

 

 موند.  کایکه من برگشتم تهران و مل یروز -

 

 یصحرا جرقه ا جیو گ ختهیذهن بهم ر یتو انگار

 : دهدیاش را به در م هیو تک خوردیم

 

جون  کایو حال مل دیکه شما رفت یآهان. همون روز -

آخه به من  نش؟یدیاومده بود؟ شما د انیبدشد؟ ک

 اصال.  ومدهیگفته بود ن

 

@shahregoftegoo



و  دهدیمحکم فشار م شیمشتها یرا تو فرمان

گران و پر از ن یبندد. صدا یرا با درد م شیچشمها

 : شنودیگوشش م خیصحرا را ب یدلهره 

 

شما  ه؟یچ هیقض دیلطفا به من بگ ؟یمهدو یآقا -

چرا اومده و رفته و به من  ؟یشناسیو از کجا م انیک

  شد؟یدروغ گفته؟ اون روز چ

 

اش را  نهیکه درد، کمتر س گفتیچه م گفت؟یم چه

 !؟اوردیکند و جانش را باال ب ریدرگ

 

 ! شناسهیم کایو مل انیک -
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و  چرخاندیو پلک زد. سر م دیرس شیتا گلو جانش

و بهت  جیگ یچشمها یاش رو ینگاه خسته و عاص

 :ندینش یصحرا م یزده 

  

 قرار و گذاشته بود!  نیهم یروز هیهم  کایبا مل -

 

 لرزد:  یگنگ م یصحرا با وحشت یصدا

 

 ازدواج؟  -

 

  :پرسدیو صحرا بدحال م دهدیسر تکان م ماهور

 

 که شما...  شدیکه نشد؟چ شدیخب؟ چ -
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 ییکه خدا گمیقصش مفصله خانوم. اما به شما م -

که  ییآقا نی. ادیدچار نش کاینکرده به سرنوشت مل

 یازدواج و زندگ یایو باهاش رو دیبهش دل بست

 ستین ای. آدم موندن و ساختن و رودیدیمشترک چ

 . ستیخانوم. امثالشم کم ن

 

 : پرسدیپر از دلهره و هراس م صحرا

 

 ازدواج نکردن؟خب...  کایچون با مل -

 

که  دیستین یدختر نیو آخر نیاول کا،ینه شما، نه مل -

قدر با صراحت  نیکه ا دیدر ارتباطه... ببخش انیبا ک

و  نیحکم پمپ بنز انیمجبورم. دخترا واسه ک گم،یم

 ! قهی. اما فقط واسه چند دقستهیا یدارن. م

 

@shahregoftegoo



و به مقابلش  ردیگیناباور صحرا م یاز چشمها چشم

 دوزد:  یم

 

هنوز با  کایمل دی... اون روز شما فکر کردیعنی -

 ... انیک

 

گفتم که، قصش مفصله، اما آره. من دچار اشتباه  -

 شدم. 

 

 دیاش را تشد نهیپر از بغض صحرا درد س یصدا

 :کندیم
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اونم  کنمیو دوست دارم. حس م انیمن... من واقعا ک -

 کیموقت و ف ی. برام گفته بود از رابطه هادوسم داره

. من یدرست و رسم یرابطه  هی. دنبال خسته شده

 یپرستار نجایخجالت بهش نگفتم ا ایاما، از ترس 

 . کنمیزبان م سی. گفتم تدرکنمیم

 

خانوم  دیو قلب خودتون و دار یگزند اریشما اخت -

رو  کایآدم مل نیآدم خونه خراب کنه. ا نی، ااما یوسفی

 نجوریبرد. من از ا شیپ یو خودکش یتا مرز افسردگ

 . میزندگ یتو دمیمردا کم ند

 

اندازد و همان طور که پر از  یم ریسرش را ز صحرا

 : پرسدیم کندیم یباز شیاسترس و خجالت با انگشتها

 

@shahregoftegoo



 سواستفاده کرده بود؟  کای... از ملیعنی -

 

 شیکه از گلو یفیماهور با درد و آخ ضع یچشمها

 . شودیبسته م دیآ یم رونیب

 

 ،یناراحتتون کنم. ول خواستمی. نمخوامیمعذرت م -

 . هیبدونم و بفهمم طرفم ک دیمنم با

 

قفل  یدندان ها یاز ال یپر از درد و خستگ ماهور

 غرد:  یشده اش م

 

که فقط فکر  یوجدان طرف یناموس و ب یادم ب هیبا  -

 نیگزیشو ببره و آدمارو جا فیک یکه چه جور نهیا

 کنه! 
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 ! شهیباورم نم -

 

 :دیگویو سخت م دهدیدهانش را قورت م آب

  

 زنگ بزنم؟  هیبا تلفن همراهتون  تونمیمن م-

 

  ان؟یبه ک -

 

 : دیگویو آرام تر م زندیم تلخند

 

 ای دهی. شماره منو جواب نمکاینه. به مونا، دوست مل -

 که جواب بده.  زارهینم

 

 : ردیگیرا سمتش م یگوش ختهیبهم ر صحرا
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دردسر و سوتفاهم  نیمتاسفم که باعث ا یلیمن خ -

حتما  گفتیبرام م کایشدم. اگه همون شب مل

. حق داره دلخور باشه. ممنون که چشممو دمیفهمیم

 . دیباز کرد

 

بود شما مقصرش  یاتفاق نایا یهمه  کنم،یخواهش م -

 . دیستین

 

 :کشدیرا م رهیو صحرا دستگ ردیگیرا م یگوش

  

 .دیکه شما راحتر صحبت کن شمیم ادهیمن پ -

  

 ممنون.  -
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و  زندیمونا را م یماهور شماره  شودیم ادهیکه پ صحرا

پر  یبوق صدا نی. بعد از چهارمکندیتماس را برقرار م

 : شنودیمونا را م دیاز ترد

 

  د؟ییبفرما -

 

و  نجایرابطه به ا نیتالش مو کردم که ته ا یمن همه  -

 ی. همه دینرسه که رس یدیو ناام یقهر و دلخور

 ...یخوشبخت کنم ول قتویتالشمو کردم اون رف

 

 : دیگویو مونا آرام و پر از درد م کندیم سکوت

 

زد همه  گهیصفت د یآدم ب هیچون  یفکر کرد یول -

گرفت و ولش کرد و از ترس جونش مجبور شد  شویچ
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گردن شما پس حتما  فتهیب نایا یسکوت کنه و همه 

 و پست بودنه نه؟ انتیآدم خ
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 پرسد:  یپدر م یو پر از هزار حس ب بنددیم چشم

 

 اونجاست؟  -

 

 یکه االن تو ینه. دختر کاسیمنظورت ملاگه  ؟یک -

 ستین شناختمیکه م ییکایمل هیاتاقمه اصال شب

 یلیخ کای. ملستمیشما ن یایماهورخان. من منکر خوب

 نارویا یباش ی. اگه آدم منصفونهیبه شما بدهکار و مد
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و جلو  ی... اگه شما خواستی. منم دارم ولیقبول دار

. اگه یخوشبخت کردنم داشت و قصد یرفتیو پذ یاومد

غلطه.  رشیفقط مس ستین یآدم بد کایمل یرفتیپذ

کنه اونم با  انتیبهتون خ تونهیم دیکردیفکر م دینبا

رسوند؟ با  نجایکه روزگارش و به ا یهمون پسر ؟یک

 عقل جور در اومد؟ اومد چشم قشنگ ماهرخ خانم؟ 

 

 و زیر ی. تلخ. پر از غم. پر از حسرت هازندیم لبخند

 . خوردیکه داشت مثل دارکوب قلبش را م یدرشت

 

 . مونا خانوم نمشیبب دیبا -

 

قربون  ،یدلدار حت،یحرف زدم باهاش. نص یلیمن خ -

نذاشت  ینداشت. حت ریروش تاث یچیصدقه، دعوا، ه

خستس  یلیخ کایتلفن شمارو جواب بدم. مل
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 یماهورخان. کم اورده. از تالش کردن واسه زندگ

که  یا یمعلومه زندگ گهیکردن و نشدن خستس. م

با کلک و دروغ و دل شکستن شما شروع  یاونجور

 . ارهیباور و ارامش نم ،ارهینم یخوشبخت شهب

 

و نگاهش  گذردیدردناکش م یشانیپ یرا رو دستش

داده وبا بهت و درد به  هیتک واریکه به د ییصحرا رهیخ

 . ماندینامعلوم زل زده م ینقطه ا

 

باهاش حرف بزنم. لطفا آدرس منزلتون و  دیمن با -

 . دیبرام بفرست

 

 ایسوال و جواب؟  داد؟یداد و ب خ؟یتوب ؟یچه حرف -

 لشویو به شما ثابت کنه که خودش دل یزیتالش کنه چ
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 کاریصفت اونجا چ یب انیاون ک دونهیاون نم دونه؟ینم

 . داشته ماهورخان

 

 یعذرخواه خوامیبگم. م نویهم خوامی. مدونمیمن م -

 . کنم ازش

 

 : دهدیادامه م ی. عاصکندیمونا کالفه اش م سکوت

 

. لطفا دیخودم بفرست یلطفا آدرس تون و به شماره  -

 خانوم ِ مونا. 

 

  د؟یکه هست بدترش نکن ینیاز ا دیدیقول م -

 

 . دمیقول م -
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 : شودیم ادهیو پ شنودینفس راحت مونا را م یصدا

 

 . فرستمیباشه م -

 

 . دیبهش نگ یزیممنون فقط لطفا از تماس من چ -

 

 حتما.  -

 

. ستدیا یو مقابل صحرا م کندیرا قطع م تماس

پر از غم بود و شکست.  شیکه چشمها ییصحرا

هم  یو ماه کایمل یچشمها یتو یکه روز یشکست

 : ردیگیرا سمتش م یبود. گوش دهید

 

 .یممنون بابت همه چ -
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  د؟یکرد داشیپ -

 

هم  یماهور آرام و به عالمت جواب مثبت رو یپلکها

 : زندیافتد و صحرا با بغض لبخند م یم

 

 اگه خدا خواهد!  ریعدو شود سبب خ -

 

. بغض ستدیا یماهور م یکه با صدا رودیخانه م سمت

 یآن هم وقت انیود. دل کندن از کداشت و نگران ب

 دهیدخترانه اش به عشق اولش رس یاهایتمام رو یتو

 بود:  ینشدن طیشرا نیا یبود حاال و تو
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 ی. مطمئنم دخترستیشما ن قیال انیمن مطمئنم ک -

 ارهیو خرج خودش و در م کنهیکه شرافتمندانه کار م

با چند تا  ستیکه معلوم ن ینامرد هیدست  فتهیب دینبا

 کارو کرده و بعد ولشون کرده.  نیا کایمل هیدختر شب

 

و نگاهش به گردنبند و  گرددیبرم یبا بغض تلخ صحرا

 . خوردیگره م یعکس ماه

 

 چقدر خوشگله!  -

 

و نگاهش  کندینگاه صحرا را دنبال م ریماهور مس نگاه

 افتد. یم یخندان ماه یبه چهره 

 : ندسوزایاش را م نهیدرد و حسرت س 
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خواهرمه. اونم مثل شما  یبود. ماه یهم قربان یماه -

 درداست!  یفکر کرد عشق عالج همه  کایو مل

 

  ست؟ین -

 

 یاگه واقعا عشق باشه هست. اما عشق گم شده تو -

به  دنیزنده موندن و رس یکه آدما برا یزمونه ا نیا

 هی. عشق کننیپاره م کهیت گرویخواسته هاشون همد

حاال، همه معشوقن، همه  یحرمت داشت ول یروزگار

واسه عشق از  یفداکار فتهیعاشقن. اما پاش که ب

 ی فهی. وظیرنگو سواستفاده ازش ز تهینظرشون خر

 نجایچون ا دیمن بود چشم شمارو باز کنم و بدون

 یزیاون نامرد از چ شیپ دینبا دیکنیم یپرستار

 . دیضعف نشون بد ای دیخجالت بکش
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افتد و اشک  یم نییصحرا با درد و خجالت پا سر

 افتد:  یگونه اش م یرو شیپلکها یلجوجانه از ال

 

 دوسش داشتم.  یمن واقع -

 

 یعشق واقع قیکه ال ستین یواقع شیچیاون مرد ه -

 شما باشه. 

 

 . بااجازه.دیدرسته. ممنون که چشممو باز کرد -

  

 شیوهام یال یماهور کالفه دست شودیخانه که م وارد

. تلفن همراهش را چک شودیم نیو سوار ماش کشدیم

را روشن  نی. مونا آدرس را فرستاده بود. ماشکندیم

افتد.  یحل کردن تمام دردها راه م یو برا کندیم

 شهیهم یها یو چتر کایدلتنگ بود. دلتنگ مل
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. دلتنگ بود و شیمرتبش. دلتنگ چشمها و صدا

چه طور آن همه رفتار زشت و سکوت و  دانستینم

 را جبران کند! یمحل یقهر و ب
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 *** 

هم فرار کنم  میدوست داشتم از خودم و زخم ها یگاه

 نبود!  یشدن نیو ا

 

جا بگذارم و بروم و اصال  ییداشتم خودم را جا دوست

 . شودیم آخر و عاقبتم چه مهم فکر نکن

از خودم دور باشم، از  یمدت طوالن کیداشتم  دوست

 هر چه که برمن گذشته دور باشم و فکر هم نکنم! 
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. من از همه فرار کرده بودم اما از خودم شدینم اما

جسم و روح خسته داشتم که از قضا  کی. من شدینم

صدا و  یکه برا یعاشق هم شده بود. عاشق مرد

 !مردمیهم م شیاچشمه

 

از تمامش دور بودم و دلتنگ، دور بودم و دلخور،  حاال

 طلبکار!  یبدهکار نیدور بودم و در ع

 یقی. رفشودیو مونا وارد اتاق م خوردیبه در م یا ضربه

 حتیکه هر بار نص یقیمن نبود. رف هیکه اصال و ابدا شب

کرد و من احمق گوش ندادم. حاال اما با احترام به تمام 

بهترشدنم تالش  یمانده بود و برا قیرف مانیتفاوت ها

 . کردیم

 

 . ونهید ینخورد یچیتو که ه -
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. رمیگیو دستش را م گذارمیم زیم یغذا را رو ینیس

 : زنمی. باخجالت لب مندینش یتخت م یکنارم رو

 

  ش؟یسر زندگ رهیدختره نم نیمامانت نگفته چرا ا -

 

مهمون  میلیخ ست،یاهل قضاوت ن ادیمامان من ز -

 نواز. 

 

 مونا!؟  -

 

بفهمم چه  نکهیو من بدون ا دیگویم یکالفه ا نچ

 : دهمیادامه م میگویم
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مزاحم خونوادت  نیاز ا شتریب شهیبرم. نم دیمن با -

 بشم. 

 

آقاجان اون شوهر بدبختت نگرانته، کجارو  ؟یکجا بر -

همه تو  نیبگرده دنبالت؟ گوش کن به حرف من. ا

 تشیاذ یناخواسته ول ایحاال خواسته  ،یکرد تشیاذ

آبرو شد، هزار تا حرف  یب ،یشد مل تی. اذیکرد

 یبجا تونستینم د؟ینشن دیدرشت از خونوادت شن

بمونه و نکنه  تتیذبزاره بره که ا تونیشب عروس نکهیا

بارت کنه؟ اصال بمونه و مثل  چاریازارت بده؟ بمونه و ل

کثافت حالشو ببره و اصال مهمم نباشه تو چه  انیک

  ؟یهست یحال

 

اندازم و بغض به حنجره ام ناخون  یم ریرا ز سرم

 : کشدیم
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. من نبودم من یهمه جوره باهات کنار اومد مل -

 یعنی یکرد فیکه تو واسه من تعر یزیاما چ دمیند

و  یو دلخور نهیماهور جون کنده اگه با اون همه ک

 تیاون موقع یتوان خوشبخت کردنت و تو یخستگ

وسط  نینداره الاقل آزارتم نده. و نداده. درسته؟حاال ا

هواتو داشته.  ی. ولهتانداخته ب کهیچهاربارم ت دیشا

شدن از  تیو اذ یاریو بدب یهمه بدبخت نیحاال وسط ا

 تیبارم اون اذ هیاون اشتباه کرده،  بارم هیسمت تو 

بارم اون قضاوت کرده. مگه ماهور ادم  هیکرده، 

 اشتباه کنه؟  شهیو نم تونهیمگه نم ست؟ین

 

 چسبد:  یام به نگاه نگرانش م یاشک نگاه
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 الیخ کنمیفکر م یسخته وقت یلیخ سخته برام -

 انیکه به ک حمی. من اون قدر وقانتمیکرده من آدم خ

 من اون قدر... ؟یب یخونه ب یجلو ادیبگم ب

  

 یخونه  یطرف دوست پسر سابق زنشو جلو کا؟یمل -

که  کنهی. مگه اون لحظه مغز کار مدهیمادربزرگش د

 رتشویتا االن بخاطرتو غ ؟یفکر کنه چرا و چه جور

و با خودش گفته گذشته زنم به من چه. حق  دهیسر بر

که  یوزگارر نیا یمرد تو یلیماهور خ ،یبده بهش مل

 همه نامردن.
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سردرگم بودم. چقدر ناتوان و درمانده بودم.  چقدر

 یو ب رممکنیخوشبخت بودن ما غ یبرا ایدن نیچقدر ا

 رحم بود! 

 

و چه  ایمن و برد لب در یدیتو که ند ،یتو که نبود -

 له کرد.  یجور

 

خفه  ادیو من پر از هزار فر کندیرا پاک م میاشکها

 : کنمیجان م میگلو یشده تو

 

ازار  شتریکه ب یاوصاف بازم اون نیا یبا همه  دونمیم -

 شهینم گهید گمیم نیهم یداده و له کرده منم . برا

. رابطه باور نداره نی. استیتوانش ن گهیادامه داد. د

رابطه اجر اولش و کج گذاشتن. هر لحظه ممکنه  نیا

 . زهیبر
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رفته  ادتیکه  نهیواسه هم ستیتو حالت خوب ن -

سوتفاهم شماها حالتون باهم خوب  نیا یقبل از همه 

رغم حال بدش  یماهور عل یبود نبود؟ به من نگفت

تالش  یبا من قشنگ رفتار کنه؟ نگفت کنهیتالش م

داده چرا  حیتوض برات یمن و ببخشه؟ حت کنهیم

  خوره؟یدستش به زنش نم

 

 : ردیگیکرده ام را م خی. دست کنمیم سکوت

 

. بلندشو کایمحض مل تیاز دست دادن ماهور خر -

درست  ی. همه چیکن رنگ به رو ندار شیارا کمی

 . شهیم
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درست  یوقت یهمه چ ایدن نیا یتو قایدق ؟یک -

 ینه توان برا ینه ذوق و شوق دار گهیکه تو د شهیم

 ! یروبه راه نیلذت بردن از ا

 

جوابم را بدهد که تلفن همراهش زنگ  خواهدیم

و  کشدیم رونیشلوارش ب بیرا از ج یگوش خوردیم

 . کنمی. متعجب و مشکوک نگاهش مشودیبلند م

 

باال... االن  دییایب نداره... یسالم.... بله... نه مشکل -

 . کنمی... خواهش مامیم

 

 . دیآ یو سمتم م کندیرا قطع م تماس

 

 به موهات بکش الاقل.  یدست هی -
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. رمیگیو دستش را م شومیبرود که بلند م خواهدیم

هراس گنگ و  کی. پر از کندیو نگاهم م گرددیبرم

 : پرسمیم تیهو یب یدلشوره 

 

 بود؟  یک -

 

 ماه.  یب یچشم قشنگ ب -

 

. نگاه ماتم کندیم زشیر میکوه عظ کیدلم  یتو انگار

 ماند.  یم دشیپر از ام یقفل چشمها

 

 یو نگران یخبر یاومد بمونه تو ب یخدا رو خوش نم -

 اومد؟  یو دست و پا زدن واسه جبران کردن، م

 

 جبران کردن؟  -
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 :کندیرا مرتب م میها یو چتر زندیم لبخند

  

 انیک دهیگفت فهم یول یمل شدهیچ دونمیمن نم -

باال  ادیاشتباه کرده. م دهیاونجا بوده. فهم یواسه چ

فقط مرگ مونا نپرونش. مامان و  دیزنیحرف م

اتاق تا  یکیتو اون  رمیخودمم م رونیب فرستمیم

 . باشه؟ دیراحت حرف بزن

 

از  شتری. اون االن بونهید یمونا؟ چرا به من نگفت -

خبر رفتم  یکه چرا من ب یفکر جبران باشه شاک نکهیا

 ... و

 

باشه حق داره. نترس. از ماهور نترس  میاگه شاک -

حاج صادق مودت و  هیشب ییمردا تیتو زندگ یوقت
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. . به واهلل که ماهور ترس ندارهیو داشت انیماهان و ک

 پناهگاه امن تو دل جنگ! هیماهور مثل 
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 یو مقابل نگاه پر از بهت و ناباور زندیم یزیر چشمک

 ی. همان جا وسط اتاق مثل آدمهارودیم رونیمن ب

کرده ام  خی یو درمانده ماتم برده بود. دستها چارهیب

. رومیم نهییو سمت آ گذارمیم میگونه ها یرا رو

 یب یو لبها دهیو به صورت رنگ پر ستمیا یمقابلش م

 هیو گر یخواب یکه از ب یی. چشمهاکنمیرنگم نگاه م

و  بندمیرا مجدد م میحال بود. موها یپف کرده بود و ب

 یام را رو ی. شال مشککنمیرا مرتب م میها یچتر
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 رودیم زیم یاندازم. دستم سمت رژلب رو یم میموها

بودم. من بدون  نی. من همگرددیبرم مانیاما پش

رنگ و رو و  یقدر ب نیماهور، من با آن همه غصه، هم

ماهور؟  یبرا کردم؟یتظاهر م یچه کس یبودم. برا نزار

 نبود! یشدن

 

 یکه خود خودم بودم ماهور مهدو یتنها کس یبرا من

 بود! 

 

و  شنومیسالن م یمردانه و قشنگش را از تو یصدا

 . گرددیانگار جان به تنم برم

 

خانوم  میکه مزاحم شما شد خوامیعذرم یلیمن خ -

 واقعا شرمندم. 
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 : شنومیپروانه خانم مادر مونا راهم م یصدا

 

 دییجون هم مثل دخترم. بفرما کای. ملهیچه حرف نیا -

 اتاق مونا.  یتو

 

 یو نگاه پر از هراس و دلهره ام به در م رومیم عقب

و  دهمیو تاب م چیکرده ام را پ خی یچسبد.  انگشتها

به در  ی. ضربه ادهمیآب دهانم را سخت قورت م

لرزد.  یم فیلرزش خف کیو تمام تنم از  خوردیم

. قامتش را کندیو در را باز م کشدیم نییرا پا رهیدستگ

کوبد و  یامان م یقلبم ب نمیب یچارچوب در م یکه تو

 یصوت ی. بغض تارهاکنندیها گورشان را گم م یدلتنگ

 : زنمیام را فلج کرده که سخت و آرام لب م

 

 سالم.  -
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اش  یمشک راهنیبندد. پ یا مو در ر شودیاتاق م وارد

. جلوتر. و نگاه دیآ یآورد. جلو م یم ادمیداغمان را 

اش مانده.  نهیس یرو یمن به عکس خندان ماه

برد و  یاش م یشلوار مشک بیج یرا تو شیدستها

اندازم و مقاومت  یم ری. سرم را زکندیم میفقط تماشا

آغوشش پرت  یدلتنگم را تو یِکه خودِ لعنت کنمیم

 نکنم. 

 

 بزنم لهت کنم؟  -

 

خروار  شینوازش داشت، صدا شی! صداشی... صداآخ

 یو دلخور یدلتنگ شیداشت. صدا یخروار مهربان

عالم را  یتنه تمام احساس ها کی شیداشت. صدا

 داشت! 
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 شما خانوم؟  ییکجا -

 

نداشت. قربان صدقه داشت.  یبگیگفتنش غر خانوم

ان را به مرد مقابل من داده جه یصدا نیخدا قشنگتر

 شک! یبود ب

 

درد  یگینم کشه؟یمارو م یو نگران یخبر یب یگینم -

 درد مرد داغدار و داغونم؟  ینزارم رو

 

 :دیرسیانگار از فرسنگها راه به گوش م میصدا

  

 نباش!  یخودت گفت -

 

 خودم غلط کردم!  -
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و به نگاه پر از حرف  دیآ یام باال م یلرزان و اشک نگاه

تر  قیو عم کندیچسبد. سر کج م یاش م یو دلخور

 :پرسدیم یشتری. با درد بکندینگاهم م
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 خانوم؟  ایشده در ینجوریچشمات چرا ا -

 

 کیبود و درد، درد بود و حسرت، حسرت بود و  بغض

 یبه مرد چشم قشنگ مقابلم که وقت انیپا یعشق ب

قشنگ و  یتک تک مژه ها خواستیدلم م زدیپلک م

 بلندش را ببوسم! 

@shahregoftegoo



 

آورد و مچ  یم رونیشلوارش ب بیرا از ج شیدستها

 کشدیرا، م ختهیو بهم ر جیمرا، من گ ردیگیدستم را م

 ی نهیس یآغوش امن و تب دارش. سرم که تو یتو

مثل رعد و برق  میبغض ها خوردیپهن و مردانه اش م

. افتد یباران راه م میو از چشمها خوردیام م نهیس یتو

حبس  شیبازوها انیم مرا. محکم کشمیعطرش را بو م

 . بوسد یرا م میموها یو رو کندیم

 

 . زدلمیعز خوامیمعذرت م -

 

 یممکن است بهشت روزگارت شود اگر تو ییجا هر

 .خواهدیکه قلبت م یباش یآغوش کس
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مزخرفم، بابت سکوت و  یبابت قضاوتم، بابت حرفا -

دختر  خوامیرنجوندمت معذرت م نکهیقهرم، بابت ا

 ! اسی یکوچه  یموچتر

 

که  ،یکه فقط بشنو یسکوت کن خواهدیدلت م یگاه

آرامت  شیگوشت با حرفها خیباشد که ب یفقط کس

 . گذرندیبدهد غم ها هم م نیکند. که تضم

 

  کا؟یمل -

 

 نکردم؟  انتیمن خ یباور کرد یچه جور -

 

. زل کندیو مرا از خودش جدا م ردیگیرا م میبازوها

 و خسته ام:  سیخ یچشمها یتو زندیم
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وقت باور  چی. هیکرد انتیمن باور نکردم تو خ -

حضور  یبودم برا لیحرف و دل هیفقط دنبال  نکردم

 نشد.  دایکه من و اروم کنه و پ یزیچ هی. انیک

 

. ندینش یتخت م یو لبه  کندیرا با زبان تر م شیلبها

و نگاهم به نگاه پر از  نمینش یمن هم کنارش م

 چسبد:  یاش م یدلتنگ

 

 اون روز اومده بود دنبال صحرا.  انیصحرا. ک -

 

 : کنمیو مبهوت نگاهش م مات

 

 به صحرا داره؟  یچه ربط انیک -

 

 لرزاند: یماهور تاروپودم را م شخندین
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 . بهش گفته قصد ازدواج داره. هیبعد یاحتماال طعمه  -

 

  ؟یدی. تو از کجا فهمیوا یا -

 

 : کندی. مهربان نگاهم مردیگیرا م دستم

 

ماه  یب یب ی. از نگرانگمیبرات. همه رو م گمیم -

خوشبخت  یبرا نیمامان مه یگرفته تا دلشوره 

 یلیاومدم بگم من خ نای. قبل از گفتن انبودنمون

 ! شقتم خانومعا

 

 : شودیگم م میاشک ها انیپر از بغضم م لبخند

 

 از من و دردسرام ماهور؟  یشیتو چرا خسته نم -

@shahregoftegoo



 

 قلبم. یقلبم ردپات هست. همه  یهمه  یچون تو -
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چسباند. چشم  یم شیو به لبها بردیرا باال م دستم

بوسد. قطره اشک سمج را  یدستم را م یو رو بنددیم

که تمام  ییدردها انیو م کنمیپاک م ختنیقبل از ر

 نالم:  یروزها دمار از روزگارمان در اورده بود م نیا

 

 ماهور؟  -
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. آرام و با کندیو پر از عشق نگاهم م میمستق ماهور

 : میگویزجر م

 

رابطه  نیاز ادامه دادن ا یلدوستت دارم و یلیمنم خ -

 تتیاذ یلی.من خترسمیبا اون شکل به وجود اومدن م

 ... و یدیبه خاطر من حرف شن یلی. تو خکردم ماهور

 

 یبابات چه جور یدیدیم یبود دی. بایجبرانش کرد -

 ماهور خان!  گفتیبهم م رتیغ یناموس و ب یب یبجا

 

. دستش سمت زخم کنمیبهت و بغض نگاهش م با

 : گرددیو با درد برم دیآ یلبم م یگوشه 

 

. چپ نگات کنه با من طرفه. دمیحساب ماهانم رس -

 . ستین یاز طرد شدنم خبر گهیمطمئنم د
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 تو معجزه ست؟ ی گهیاسم د -

 

 : دیگویم یو عاص زندیدرد لبخند م با

 

 یشب و خونه  یپناه یمن اگه معجزه بودم زنم از ب -

. اگه معجزه بودم به زنم شک کردینم صبح قشیرف

و  ی. اگه معجزه بودم بازم همونجور که ماهکردمینم

 کی. اگه معجزه بودم زاشتمیتنها گذاشتم تنهاش نم

 ! کردمیهفته باهاش قهر نم

 

چند  نیتا هم رهیم ادمیچون با تو  یتو معجزه ا -

 ! کردمیم یچقدر احساس بدبخت شیپ قهیدق

 

 ون؟ پس هم دردم هم درم -
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و پر از  کشدیم میها یبه چتر ی. دستزنمیم لبخند

 : دیگویتمنا م

 

 نیا میو تموم کن ای. بکایروزا مل نیاز ا میو رد ش ایب -

 یکه حقمونه. ما کل ییبه روزا میبرس ایو. ب یهمه ناکام

از سر شوق،  یقشنگ، رقصا یبلند، آوازا یخنده ها

. میبه روزگارمون بدهکار ،یاز سر دلخوش یحرفها

 نه؟  گهیوقتشه د

 

 شهیازت بخوام واسه هم یایب یوقت کردمیفکر م -

 .... یول یبر

 

 : زندیچشمک م میچشمها ی رهیو خ کندیکج م سر
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  ؟یول -

 

ازت بخوام فقط  خوادیدلم م نمت،یب یم یوقت یول -

و  ییزایچ هیخدا  یاریب ادمیفقط  ،یفقط باش ،یبمون

. به یکن یصبور هیکه بهترشو بهت بده. کاف رهیگیم

 تو دل جنگ.  یپناهگاه امن هیقول مونا، تو 

 

 جان دلم.  -

 

 نجای. اشومیآغوشش غرق م یو مجدد تو زنمیم لبخند

به تو  نجای. ادادیم تیامن یبو نجایبهشت بود. ا

وجب جا به نام آغوش هم  کی یتو یحت فهماندیم

 ...و رها یاست آرام باش یکاف یپرواز کن یتوانیم
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پر از شوقش  یچشمها ی رهیو خ کشمیم عقب

 : میگویم

 

همه  نیا ونیحال و هوا، م نیاتاق، با هم نیهم یتو -

ماهور که  خورمیقسم م خورم،یاحساس و ذوق، قسم م

 . باورش کن نویا اوفادرات بمونم. لطف شهیهم

 

 پر از لذت، پر از عشق:  ن،یری. شزندیم لبخند

 

زدم معذرت  ایکه لب در ییحرفا یبابت همه  -

 تی. از االن تا ابد. حالم دست خودم نبودکایمل خوامیم

 باورت دارم! 
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بشه. قبل  رید نکهیبا صحرا حرف بزنم، قبل از ا دیبا -

و حسرت و  یمونیپش یمثل من غرق شه تو نکهیاز ا

نداشته باشه که  یماهور گهیاون د دی. شایبدبخت

 نجاتش بده. 

 

 : زندیلب م یو پر از قدردان آرام

 

 . زدلمیعز -

 

ماهور ندارن که  دونهیدخترا  یبدون شک همه  -

من دارم. که هنوزم  برسه به دادشون. من داشتم

 .. ی. ولخندنیچشمام م
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 یو بغض مثل کوه اتشفشان آماده  کنمیم سکوت

 انفجار است: 

 

  کا؟یمل یچ یول -

 

گذشتم  یتو نکهیمن از ا یبدون نویا خوامی... میول -

غرق شدم  نکهی. از اکشمیبوده ازت خجالت م یانیک

و پا گذاشتم  یو پوچ یو سادگ یالیعشق خ هی یتو

. مونمینداشت پش یکه باهام نسبت یمرد یخونه  یتو

گذشتم مثل گذشته  خواستیدلم م یبدون نویا خوامیم

 خودت ناب و پاک بود.  ی

 

 یو خوشبخت یبا اون همه قشنگ ندهیآ هی یوقت -

به غمات و از  یدیچرا دل م کشهیانتظارمون و م

تجربه. بگذر از  شهیم ایمونیپش ؟یزنیگذشته حرف م
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 یمونیو... پش یمونیپش نیبزار کنار ا کایاون کابوس مل

 تی. منم کم اذسوزونهیم بیم... عجمن تجربه کرد

. یپاک ،یزیعز ،یناب من ی....تو برایروزا ول نینشدم ا

 . باشه؟ رونیب میایکابوس ب نیاز دل ا خوامیم

 

 . کندیرا پنهان م میکه بغض ها ی. لبخندزنمیم لبخند

 

 باشه.  -

 

و مامان  یب ی. بزدلمیعز میجمع کن بر گهیحاال د -

 دلتنگتن.  یلیخ یمه

 

. تلفن دارمیو کوله ام را برم میگویم یآرام چشم

 : کشمینفس م قیاندازم و عم یهمراهم را داخلش م
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 زاریو به بابا صادق گفتم از خودم ب یهمه چ یوقت -

. از ینکرد ول یپدر دیکه با یشدم. درسته برام اونجور

تو شرمنده و  یقدر جلو نیکه ا زارشدمیخودم ب

 خجالت زدش کردم. 

 

رفتار کنم که  یجور دمیمن قول م یخوب باش تو که -

 نه شرمنده باشه نه خجالت زده. خوبه؟  گهید

 

 یکه رو شیو چند تار از موها برمیجلو م دست

و از  کنمیاش رها و ازاد افتاده بود را مرتب م یشانیپ

 : زنمیاعماق قلبم لب م

 

 دوست دارم عالقه جان.  یلیمن خ -
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ام را نرم  یشانی. پشودیو خم م زندیبرق م شیچشمها

 . میشویرفتن بلند م یبوسد و هر دو برا یو آرام م

 

 زی. لبریکه تمامش کن یگردیبرم یریمس کیاز  یگاه

و  یگردیو سنگدل. برم یو خسته. دردمند شد یشد

و هرگز  یگردی. برمیکنیپشت سرت را هم نگاه نم

لحظه به  کیآن و  کیاما،  یبه عقب برگرد یخواینم

به  یرا دار ریتمام آن مس ینیب یو م ییآ یخودت م

.. آرام.... عاشق... دواریبار اما ام نی... ایگردیعقب برم

 وفادار... وفادار... وفادار..!
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بود.  ستادهیو پر از بغض صحرا ا ینگاه طوفان مقابل

 دیگفتنش نبود. شا یوانش نبود. روحرفها داشت و ت

واضح و  یلیکه خ یزیهم اصال بلدش نبود اما، چ

صحرا را از  خواستیبود که دلش نم نیروشن بود ا

 دست بدهد! 

 حیتفر یساده، نه برا یخوش گذران کی یبار نه برا نیا

 یمنطقش، نه برا یپر از دردسر و ب یکردن ها یو جوان

عمر  کی یحرا را براگول زدن و سواستفاده کردن. ص

. صحرا را خواستیهوا م یو ب لیدل ی. بخواستیم

زود گذرش. صحرا را  ینه هوس ها خواستیقلبش م

کس را  چیوقت ه چیکه ه خواستیم یجور کی

 نخواسته بود!

  

 یمهم بود. از آن مهم ها یبیطور عج شیبرا صحرا

 قشنگ!  یاز آن مهم ها ،یشگیهم

@shahregoftegoo



 

 من.  زیباال عز ایخب ب ؟یتو کوچه حرف بزن یخوایم -

 

 شودیکنده م شیصحرا با بغض و تاسف از چشمها نگاه

 : چسبدیم نیو به زم

 

 وقت!  چیوقت پا تو خونت بزارم. ه چیه خوادیدلم نم -

 

گذارد.  یو پا به کوچه م کندیبدحال در را رها م انیک

که صحرا با نفرت عقب  ردیصحرا را بگ یبازو خواهدیم

 : کشدیم

 

 . انیبه من دستت نزن ک -

 

 چته آخه تو؟ شده؟یچ یدرست بگ یخواینم -
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 ،یدروغ گفت یدنبالم ول یتو اون روز اومده بود -

 آبروت نره نه؟  نیاز ا شتریکه ب ینگفت

 

و نگاه پر از استرسش به  پردیم انیاز سر ک برق

 چسبد:  یصحرا م یاشک یچشمها

 

 ... ومدمیچون گفتم ن -

 

 نینه خودت و به اون راه بزن نه به شعور من توه -

 یبزرگ نم یخرابکار هی ادیاسم تورو  نی... اکایکن. مل

 یدونیم ؟یکرد کاریبا اون دختر چ یدونیندازه؟ م

که  یفتین یتو چاه گهیبهم زنگ زد و گفت تو د یوقت

 یکرد کاریصداش بود؟ تو چ یتو یمن افتادم چه بغض
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خودشم فرار  یکه از ناج یردک کاریبا اون دختر؟ چ

 کرد و رفت؟ 

 

خانه  یراه پله  یو تو ردیگیرا م شیبدحال بازو انیک

 : کندیبندد و نگاهش م ی. در را مکشدیم

 

 رفاقت بود که ....  هیفقط  کایمل -

 

اون و خراب  یایتو تموم باور و رو ان،یخفه شو ک -

به خواهر  یکیبه اعتمادش، اگه  یگند زد ،یکرد

مشروب تعارف کنه چشماشو از کاسه در خودت 

  رت؟یغ یب یارینم
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آرام باشد. فکر از  کندیبندد و جان م یچشم م انیک

سخت بود. بلعکس تمام  شیدست دادن صحرا برا

 : دیکه امدند و رفتند و ککش هم نگز ییدخترها

 

تو؟ مگه من به زور اون مشروب و  یگیم یصحرا؟ چ -

 تو حلقش؟ مگه به زور باهاش رابطه.... ختمیر
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 :کندیپر از درد و تاسف حرفش را قطع م صحرا

  

تعفنش  یبو یزنیهمش م ی. بسه، هر چانیبسه ک -

 گهی. مشروب و خورد که تو دکنهیخفمون م شتریب
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رار کنه. خورد چون اعتماد . نخورد که رابطه برقینخور

هوش از سرش ببره بازم دست تو  یداشت اگه مست

زود  یلی. پا گذاشت خونت چون فکر کرد خرهیخطا نم

خبر  شد؟یچبعد از تو  ی. خبر داریکنیعروسش م

مشت و لگد داداشش جون داد؟  ریز یچه جور یدار

آبرو شد و خونوادش طردش  یب یچه جور یخبر دار

 کردن؟ 

 

 جان... صحرا  -

 

 لرزاند: یصحرا قلبش را م شخندین

 

 هی یدونیتو م ان؟یک یصحرا جان؟ تو احساسم دار -

و کثافت  ییابرو یب نیبعد از ا ایناکام نیدختر بعد از ا

 یخبر دار اد؟یبه سرش م یتو و امثال تو چ یکار
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 گنیمتفاوت تره چون همه جا م یلیعاقبتش با تو خ

 یکردن فدا تیکردن خر یکنن جوون یپسرا اگه کار

 سرشون که کردن؟ 

 

و صحرا  رودیجلو م انیک زدیریصحرا که م یاشکها

 اورد:  یدستش را مقابلش باال م

 

اون دخترا  یهمه  یدستت بهم بخوره صدا ا،یجلو ن -

 واست.  زارمیو آبرو نم شمیم

 

  ؟یگیم یندارم الکردار، چ تیکار -

 

 یبرچسب چیکردن ه یخدا پسرا هر غلط ی شهیهم -

. نه هینه فحش نه گوشه کنا دنیشن نینخوردن. نه توه
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ما دخترا، آخ که ما  یکتک خوردن نه طرد شدن. ول

 ! انیک میزاریدخترا چه قدر از تو و امثال تو ب

 

و صحرا پر از بغض  شودیبا درد بسته م انیک یچشمها

ادامه  رندیکندند نفسش را بگ یکه جان م ییها

 : دهدیم

 

. شهیم یواسشون جد یزود همه چ یلیدخترا خ -

. تا تکون هیجد شونمیبچگ یعروسک باز یدخترا حت

دختر  خنده،یتوسرمون دختر که بلند نم دیزد میخورد

دختر که  زنه،یدختر که داد نم زنه،یکه بلند حرف نم

 شه،یانتخاب م کنهیدختر که انتخاب نم شه،یعاشق نم

 ایدن دیکه رس تون. به خودکنهیدختر که اعتراض نم

 یک ان؟یزد تو سر ک یوارونه شد و همه طرفدارتون. ک
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آبرو؟  یبهت گفت ب یک کا؟یبا مل یکرد کاریچ دیفهم

  ؟یبا هزار تا دختر رنگارنگ رابطه داشت دیفهم یک

 

. من تورو به چشم میحرف بزن یصحرا بزار اروم شد -

 نگاه نکردم. من واقعا دوستت دارم....  هیبق

 

 کیستریو ه کندیپاک م یرا عصب شیاشکها صحرا

 : خنددیم

 

 کایگوش مل یچند بار تو یو روز نیا ؟یدوسم دار -

 یوجدان ندار یکه پا گذاشت تو خونت؟ تو حت یگفت

 یکه نگفت یشرف یاون قدر ب شد؟یچ کایمل یکه بپرس

بوده. اون وقت من  تیهمه دختر رنگارنگ تو زندگ نیا

و همه  یم ادم. فکر کردیهست یفکر کردم ادم حساب

خرج  نکهیا یتموم که روم نشد بهت بگم من برا یچ
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 یاون خونه پرستار یبدم تو رمویخودم و پدر پ

 ! کنمیم

 

تو برام فرق  ،یگفته ول یبهت چ کایمل دونمیمن نم -

 یهمه رابطه ها نیبا تو ا خواستمیصحرا، بخدا م یدار

خستم،  و موقت و بزارم کنار، خسته بودم یمعن یب

 خانواده. هیداشته باشم،  یزندگ هی خوامیم
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و پر از  کشدیشانه اش باال م یرا رو فشیبند ک صحرا

لرزان و پر از  یمردمک ها رهیخ انیپا یهزار غم ب

 : دیگو یم انیک یدلشوره 
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که  یانیو. اون ک انیک نینه ا یمنم دوست داشتم ول -

. ناموس مردم دیفهمیم یذهنم مرد بود. مردونگ یتو

 ان؟یک کاریچ خوامیواسش ارزش داشت. من تورو م

که  ییتو. جهان پرشده از ادما هیشب یشهر پره از ادما

به تخت خواب ختم  یعشق و دلبستگ رهیم ادشونی

. شمیتو هستن نم هیهم که شب یی. منکر دختراشهینم

همون دختراس  اقتشونیتو ل هیشب ییدست اخر پسرا

 ! دهیدختر افتاب و مهتاب ند هینه 

 

روزا که با  نیا یکارو صحرا. تو همه  نینکن با من ا -

بار از رابطه و  هیخونم؟  ایبار بهت گفتم ب هی یمن بود

 دونمینم ،یتخت خواب حرف زدم؟ تو برام فرق دار

 . لهم نکن. خوادتیقلبم م یچرا ول
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خوب زل  دی. باینیبب کارویمل کیبار از نزد هی دیبا -

 دیکه بعد از اون فاجعه کش ییتو چشماش و رنجا یبزن

ساله  یلیکه وجدانشون خ ییاما، آدما ،ینیو بب

 کردن ندارن!  یتوان خوب زندگ دهیخواب

 

. چه شد که شودیسد راهش م انیکه ک رودیدر م سمت

عشق از کدام خراب شده به جان  د؟ینقطه رس نیبه ا

قدر  نیا شیدختر برا کیقلبش افتاد که حاال رفتن 

 ! کردیطور تاوان دادن را تصور هم نم نیدردناک بود؟ ا

 

 . خوبه؟ کنمیم یعذرخواه کایمن از مل -

 

 یخوشبخت الیکه با خ ییکاهایمل یاز همه  -

 تو تخت خواب؟  شونیکشوند
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 یتو بگ ی. من هر کارشمیصحرا، تو بمون، من آدم م -

از تو  خواستمیقسم بخورم من نم ی. به ککنمیم

 سواستفاده کنم... من واقعا دوستت دارم. 

 

 : کندیپر از تاسف نگاهش م صحرا

 

 یگیچه خبره. هنوزم م یفهمیتو هنوزم نم -

 هیبق ؟یچ هیاز تو سواستفاده کنم. پس بق خواستمینم

اونا دل نداشتن؟ آبرو نداشتن؟  ان؟یآدم نبودن ک

 خونواده نداشتن؟ 

 

و رابطه داشته باشن،  انیبابا اونا خودشون خواستن ب -

 .... یفکر کرد م؟یمن ک یفکر کرد
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خونت  یخودش خواست پا بزاره تو ؟یچ کایمل -

که  ایب یتو اون قدر گفت نکهیاز ا میگذری. اصال میاوک

خورد. رابطه مشروب بخور که  یاومد، اون قدر گفت

خودش  ؟یخودش خواست؟ بعد از رابطه چ ؟یچ

 یخودش خواست قول ازدواج بد ؟یخواست ولش کن

 ؟یهر یو بعد بگ

 

و سخت  زندی. پلک مکندیاچمز شده نگاهش م انیک

 : دیگویم

 

. شمیاشتباه کردم. تو بمون. من درست م -

 ازش.  کنمیم یعذرخواه

 

را دوست داشت اما حاال  انی. کخنددیتلخ م صحرا

 یک دانستیکه نم ماندیم ینه. چه طور با مرد گرید
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را دوست داشت که  یچه طور مرد زند؟یدلش را م

 بود؟ دهیوجدان و احساسش را سر بر

 

 هی. رسونهیتو رو به هدفت نم شهیهم یمونیپش -

افته دور گردنت  یو م شهیطناب م شهیتا هم ییوقتا

 دوارمیسمت اون کار غلط. ام ینر گهیبمونه د ادتیکه 

 . یکن یبه بعد و سالم تر زندگ نیاز ا

 

 : سوزاندیقلبش را م انیپر از بغض ک یصدا

 

 صحرا؟ -

 

 : دیگویم شیچشمها ی رهیو خ کندیرا باز م در

 

@shahregoftegoo



 هی. نمتیبب ییجا یاتفاق خوادیدلم نم یحت گهید -

 ی. ما االن توشهیقبل از درست شدن خراب م ییزایچ

با ناموس  یجور شهی. فقط هممیستادیخرابه ا یکل

با خواهر و مادرت رفتار  یرفتار کن که دوست دار هیبق

 . انیبشه. خداحافظ ک

 

هم که با درد  انیک یو صدا رودیم رونیب صحرا

. از کوچه که خارج ردیگیم دهیرا نشن زدیم شیصدا

و دهانش  خوردیپشت سرش م واریکمرش به د شودیم

همه  نیبارد ا یو م زندی. هق مردیگیم شیرا با دستها

عمر عاشق شده بود و  کیرا. بعد از  یاریو بدب یناکام

 دست داده بود!  زحاال، قبل از به دست اوردن ا

 

دوستش داشت که چشمش را قبل از  یلیخدا خ حتما

 باز کرده بود! یاتفاق افتادن هر فاجعه ا
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ماه بودم و انگار تمام رنج ها از  یب یآغوش ب یتو

 حافظه ام پاک شده بود. 

 

بودن.  دهینمردن من از راه رس یخانواده برا نیا

 دوستشان داشتم.  بیدوستشان داشتم. عج

 

 الیخانم هم رفته بودم و خ نیاغوش مه یتو

 ده بودم. مان راحت کر یناخوشش را از بابت خوشبخت
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ماهور داشته  یکس شودیگوشش گفته بودم نم یتو

. با غرور و عشق لبخند زده باشد و خوشبخت نباشد

و از تجربه  کردیرا نوازش م میموها یب یبود و حاال ب

و قهر و  زدی. از غرور مردها حرف مگفتیم شیها

زن و شوهر ها. و من با تمام وجودم گوش  یآشت

 . دادمیم

سبک تر از قبل  یبعد از مدت ها راحت و کم ماهور

 بود.  دهیدوش گرفته بود و خواب

 

خانه  نیا یمادرها الیخ نکهیمن قصد داشتم بعد از ا و

که  ییرا راحت کردم بروم و با صحرا حرف بزنم. صحرا

پف کرده بود و مثال  یخواب یب ای هیاز گر شیچشمها

ماه  یب یب یگرفته بود برا مینبود که تصم الشیخ نیع

 سوپ درست کند. 
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 زیو نگاهم به نگاه لبر شومیماه جدا م یب یآغوش ب از

 چسبد:  یاش م یاز مهربان

 

 برم کمک صحرا؟ -

 

سرحال  ادیبرو مادر، برو ازشم بپرس چشه امروز.ز -

 نبود. 

 

. سمت آشپزخانه که شومیو بلند م میگو یم یچشم

 ی رهیدر خ یخانم ارام و دلنگران از ال نیمه رومیم

 : دیگویماهور م

 

بچم. خسته شد از بس بار همه  دهیچقدر اروم خواب -

 دوشش بود. بعد از روزبه کمرش شکست.  یرو یچ
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بندد و  ی. در را آرام مرمیگیرا م شیو بازو رومیم جلو

 یتمام ب ی. دلم برازندیاز نم اشک برق م شیچشمها

 . سوختیم شیچشمها یتاب

 

اسه دل خودتون، دور از گذشته و کمیوقتش نشده  -

  ن؟یمامان مه دیکن یزندگ

 

که  ییو من هنوز هم بابت تمام دروغ ها زندیم لبخند

 : دمیکش یخجالت م میگفت

 

 ازیبرق چشماتون ن هیداره.  ازیماهور به لبخندتون ن -

 داره. 

 

ناخوداگاه چشمام برق  نمیشماهارو که بب یخوشبخت -

 . زدلمیعز زنهیم
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 : میگو یبوسم و م یرا م صورتش

 

شو من  ییچا دیگل بشنو دیگل بگ ،یب یبا ب دیبر -

 . ارمیم

 

 باشه مادر. دستت درد نکنه.  -

 

. شومیوارد اشپزخانه م رودیماه که م یب یب سمت

بود و داشت به سوپش نمک  ستادهیگاز ا یصحرا پا

 : زنمیم شیو دلنگران صدا رومی. جلو مکردیاضافه م

 

 صحرا؟  -
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جهان خاموش  کی شیچشمها ی. توگرددیبرم سمتم

 بود. 

 

 بعد از تلفنت رفتم سراغش، تمومش کردم! -
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و  رومی. جلو مماندیم نشیغمگ یقفل چشمها نگاهم

 . رمیگیدستش را م

 

ببرم  یچا نیو مامان مه یب یب یمن برا نیبش -

 کن.  فیبرگردم قشنگ برام تعر
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. استکان ها ندینش یم زیو پشت م دهدیتکان م یسر

 زیم یرا رو ینی. سرومیم رونیو ب کنمیپر م یرا از چا

 یکنمیگذارم و در جواب تشکرشان خواهش م یم

 ی. مقابل صحرا مگردمیو به  آشپزخانه برم میگویم

 . کنمیو منتظر نگاهش م نمینش

 

 ،یدوست دارم. واقع گهیجور د هیتورو  گفتیم -

 درست. 

 

 : دهمیو تلخ جواب م سوزدیم قلبم

 

 . زدیحرفارو به منم م نیا -

 

 یو به چشمها شودیکنده م زیاز م نشیغمگ نگاه

 چسبد: یام م یعاص
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 گهیچون د خوامیازش دفاع کنم. نم خوامیمن نم -

 یمن. ول یادم اشتباه بود برا هیتموم شد. چون اون 

 دوست داشت.  گهیجور د هی.. من باور کردم که من و.

 

 یبهش فکر نکن صحرا. اون ادم قابل اعتماد گهید -

 . ستینبوده و ن

 

 تیزندگ یتو یماهور هیمن برات خوشحالم که  -

نجاتت داده. خوشحالم  یاریهست که از اون همه بدب

 . هیواقعا ک انیک دمیقسمت شد و فهم ینجوریکه ا

 

 : زنمیو لبخند م رمیگیرا م دستش
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 ریوقت د چیکردن و خوشبخت بودن ه یزندگ یبرا -

 نیا یتونی. میهست ی. تو دختر مستقل و قوستین

 . درسته؟یتلخ و اون ادم اشتباه و فراموش کن یروزا

  

 : دیگویو پر از حسرت م سخت

 

 . کنمیتالشمو م یهمه  -

 

 یدگزن هی. قرار ما هم میگردیمن و ماهور فردا برم -

 یروزا یفارغ از همه  یزندگ هی. میشروع کن دیجد

 یباالخره بعد از مدت ها تو میخوایکه گذشت. م یبد

 . میکن یاون خونه زندگ

 

روزا کمه.  نیا ینجوریقدر ماهور خان و بدون. مرد ا -

  ؟یریپدرت نم یخونه  یراست
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به رفتن  یلیچرا اما فعال تما دانمی. نمکنمیم سکوت

 یدوباره ا یبودم و از هر بحث و دعوا رینداشتم. دلگ

 کشش نداشتم.  گری. ددمیترس یم

 

و  یب یب شیپ رمی. من مگهیوقت د هیواسه  زارمیم -

 نره  ادتیحرفامو  ا،یمامان. تو هم زود ب

 

 .. حتمازمیبرو عز -
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آغوشش وسط خود بهشت  یمن تو شده بود و شب

بود و من غرق  دهیبودم. وجب به وجب صورتم را بوس

. کردمیم شیقشنگ و خاص تماشا یادیاحساس ز کی

گوشش گفتم چه قدر  یو تو دمیرا بوس شیمژه ها

دوست داشتن متفاوت که قلبم  کیدوستش دارم. 

 تحربه اش کرده بود. 

 

 : کندیو خوب نگاهم م کندیرا نوازش م میموها

 

 خانوم.  ایچقدر دلم واست تنگ شده بود در -

 

 .  شتریب یلیمن  خ -

 

 خوابم برد.  شدیچ دونمینم ا،یببرمت در خواستمیم -
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 مانده:  شیمژه ها ی رهیخ نگاهم

 

 . یبود دهینخواب می. درست حسابیخسته بود -

 

  م؟یصبح برگرد -

 

 کردن. یزندگ ییاهوم. دلتنگ خونم، دلتنگ دوتا -

 

. تنم گر گذاردیم میلبها یرا رو شیو لبها زندیم لبخند

 : کشدیبوسد و عقب م ی. مبندمیو چشم م ردیگیم

 

طرف  هیاز  یبزنما ول خورهیماهان و تا م خوادیدلم م -

 ازش ممنونم که من و رسوند به تو.
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 ی رهیو خ زنمیرا از به سمت باال م شی. موهاخندمیم

 :میگو یم شیچشمها

 

خوش  یلیخوشحالم که دارمت ماهور. خ یلیمن خ -

 . یشانسم که تو واسه من شد

 

 نهیس یو سرم را تو ردیگیم شیبازوها انیمرا م محکم

 : داردیاش نگه م

 

 تلخ و جبران کنم. یروزا یهمه  خوامیم -

بچه  م،یبگرد م،یبخند م،یعشق کن م،یکن یزندگ 

 . میدارش

 

 : کنمیو نگاهش م کشمیم رونیرا از آغوشش ب سرم
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  ست؟یواسه بچه دارشدن زود ن -

 

 هست.  رمیخودت باشه نه، د هیدختر شب هیاگه  -

 

 : خندمیم

 

 تو.  هیشب خوامیمن پسر م -

 

 .میکنیپسر اقدام م یبعد از اوردن دختر برا -

 

 .زنمیاش م نهیس یرا با خنده تو مشتم

 دمیفهم یبوسد. و من تازه م یو م ردیگیدستش را م 

 یعنی دهمیجانم را هم م یکی یبرا ندیگو یم یوقت

ماندم.  ی. زنده ممردمیمرد مقابلم م یچه. من برا

. من بخاطر کردمیها را تحمل م ی. تلخکردمیم یزندگ
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 یبکنم فقط اگر چشمها یماهور حاضر بودم هر کار

 !دیخندیقشنگش م
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 یشاهد خوشبخت ادیکه ز یبه خانه ا میبود برگشته

از امروز به بعد را فقط  میمان نبود و ما قصد داشت

 . میکن یخوشبخت زندگ

جبران تمام  یماه ماند برا یب یب شیپ نیمه مامان

 . که دور بود و دلتنگ ییروزها

 قشنگ کرد.  یمن و ماهور آرزوها یچقدر برا و

از حال خوبم گفتم. بابت  شیمونا تماس گرفتم و برا با

تشکر کردم و چقدر  شیتمام رفقات کردن ها
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 یمن هم باالخره به روزها نکهیخوشحال بود از ا

 . دمیقشنگمان رس

 

. برخالف آن میرفت ایماهور در شنهادیاز رفتن به پ قبل

بار دست در دست  نیکه سخت گذشت و تلخ ا یروز

و  م،یحرف زد م،یدیخند م،یساحل قدم زد یهم تو

 . میهم تالش کن یآرزوها یبرا میقول داد

 

. دلم گرم بود یخوش بود به داشتن ماهور مهدو دلم

ها آسان  یمرد کنارم باشد تحمل سخت نیکه اگر ا

خودشان را نشان  شتریو ب شتریها ب یاست و خوش

 . دهندیم

 

بابا صادق را هم داد و من  یرفتن به خانه  شنهادیپ

. دمیترسیم نیرا نداشتم و جز ا اش ی. آمادگرفتمینپذ
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ماهور خردم  ی. جلورندیباز هم مرا نپذ دمیترس یم

 نیو شرف ا تیثیچطور دلت آمد ح ندیبگو ایکنند 

و من... نتوانم باز هم تحمل کنم و  یمرد را به تاراج ببر

 . وماز خجالت آب نش

 

مان را  یعروس لمیآغوش هم ف یتو میحاال داشت و

گرفته بود و  لمیمونا ف م،یکردیمن تماشا م یگوش یتو

بود و پر از درد واصال  ریکه دلگ یفرستاده بود.  عروس

 به جشن نداشت.  یهم شباهت

 

 : پرسدیبا خنده و تاسف م ماهور

 

 قدر عنق و سگ اخالقم؟  نیچرا من ا -
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 شیو نگاهم قفل چشمها کنمیخنده سر بلند م با

 : ماندیم

 

 . دادنیداشتن به زور زنت م ؟یدونیتو نم یعنی -

 

. اون ایخوشگل شده بود یلیوجدانا خ کایمل یول -

 شب حواسم نبود بهت. 

 

و جذاب  پیخوش ت یادیمن حواسم بهت بود. ز یول -

 .یشده بود

  

اندازد و صورتم را محکم و  یرا دور گردنم م دستش

 بوسد: یم یطوالن

 

 دورت بگردم.  -
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 .زدلمیخدا نکنه عز -

 

 ز اول چشمت من و گرفته بود اره؟پس ا -

 

 :میگویم یطنتیو با لحن پر از ش خندمیم

 

 از اول اول اون مژه هات واسم جذاب بود.  -

 

و با  برمیو من انگشت اشاره ام را جلو م خنددیم بلند

و او همان طور با عشق  کنمیرا لمس م شیذوق مژه ها

 حرکاتم مانده. ی رهیخ
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. میهر دو مشغول صرف شام شد لمیف یاز تماشا بعد

و کل  میدرست کرده بود تزایهم پ یکنارهم پا به پا

 تی. و در آخر به وضعمیبود ختهیآشپزخانه را بهم ر

و من دلم  میدیبلند خند میآشپزخانه که نگاه کرد

 ضعف رفت. شیشنگ خنده هاق یصدا یبرا

  

از اول  رمیبرات بگ گهیجشن د هی یدوست دار گمیم -

 باز باشه؟  شمیتا اخرشم ن

 

و با خنده نگاهش  دهمیتو دهانم را قورت م یغذا

 : کنمیم

 

 به بعد خوش بگذره و...  نجایاز ا نهیمهم ا -
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 باز باشه هان؟  شمین -

 

 یو ماهور همان طور که سس را رو میخند یدو م هر

 : پرسدیم زدیریم تزایپ

 

  ؟یحاج یخونه  یبر یخواینم -

 

 ماهان و ندارم.  دنیتحمل د -

 

 ییجا هیغم و غصه ها تموم شه.  ییجا هی دیبا -

که بهت بد کردن و  ییدور، آدما یزیگذشته رو بر

 . کایو اروم مل یرهاش دیبه بعد با ییجا هی. یببخش
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 یو کالفگ دیو پر از ترد خورمینوشابه را ماز  یکم

 : پرسمیم

 

  ش؟یببخش یتونیتو م -

 

به  دیماهانم نبا ی. خطاکنمیم یمن بخاطر تو هر کار -

شده  تیاذ یحاج صادق نوشت. اونم به حد کاف یپا

 هوم؟ 

 

 . میبر گهیبزار چند روز د -

 

 نیاز هم توانمیو من م کندیو با لبخند نگاهم م رهیخ

 . نمیبب شیچشمها یفاصله هم دوست داشتن را تو
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ساعتها  تونمیم ینجوریا یوقت ،یهست یوقت یدونیم -

 ،یدارم مال خودم مانیا ی، وقتو نگات کنم نمیبش

با مفهوم  شه؟یبه چشمم قشنگتر م زیچقدر همه چ

  شه؟یبا ارزش ترم شه؟یترم

 

و قشنگتر و با  اتیباشه که دن یکی یعنیپس عشق  -

 مفهوم تر و با ارزش تر کنه؟ 

 

 ونتیفکر نبودنش د یباشه که حت یکی یعنیعشق  -

 کنه. 

 

 : خندمیو پر از ناز م کنمیکج م سر

 

واسه  یبهونه شد هی میزندگ یتو یاومد یاز وقت -

 یساکن و ب یکردن. قبل تو همه چ یو زندگ دنیجنگ
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ماهور.  ونمیمد یلیبود. من به تو خ زهیانگ یهدف و ب

 ... یاگه نبود

 

 ی ندهیو آ ،یدور. من هستم، توهست زیاگه ها رو بر -

 درخشان که سخت منتظر بغلمون کنه.
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اتفاق  نیاز مهم تر یکیرابطه  کی یشدن تو درک

 . درسانیبود که تو را به آرامش م ییها

. ماهور مرا بلد بود. ماهور تمام دیفهمیمرا م ماهور

 مودت را حفظ بود.  کایمل
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رابطه مان اتفاق افتاد و هر چند که من با  نیاول

و ماهور هم در  ختیو آن روز حالم بهم ر انیک یاداوری

را  یهم آغوش نیمقابل تصوراتش مقاومت کرد اما، ا

مرد باشد قشنگ  نیا یکه تنم برا نی. امیدوست داشت

و  یروح یو امادگ تیکه با احترام و رضا نیبود. ا

 باشد قشنگ بود. یجسم

 

بار  کی یگرفتم برا میهفته تصم کیاز گذشت  بعد

و  انیفاجعه جز ک نیا یکه مقصر اصل رمیبپذ گرید

تا  میشد یو راه رفتمیخانواده ام خودم هستم. پذ

و من حاج صادق را بغل کنم  گریو بار د میبرو

 کنم.  یعذرخواه
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 ی. و من براشدیپدر و مادر نم چکسیقول ماهور ه به

. و چه کردمیتالشم را م نیآخر دیحفظ کردنش با

 موقع بهتر از حاال که ماهور پشتم بود؟ 

 

ادامه درس و  یمن برا میشد از شمال که برگشت قرار

 زندیکه م ییبا تمام زخم ها یدانشگاه اقدام کنم. زندگ

 . گذردیم

 

 یدر پس هر زخم قو دیکرد. با دیرا تحمل با زخمها

 شد، بلند شد، و ادامه داد. 

 

بود اما،  رینظ یبهشت ب کیبودم  ستادهیکه من ا ییجا

 به دست اوردنش از جهنم گذشته بودم.  یبرا
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و  میشویم ادهیپ میرسیبابا صادق که م یخانه  به

 ی. نگاهم به چشمهاردیگیماهور دسته گل را سمتم م

 . ماندیندان و پر از ذوقش مخ

 

 بودم: دهیپرس مییایب نکهیاز ا قبل

 

  د؟یقدر راحت بخش نیادمارو ا شهیم یچه جور -

 

 آرامش جواب داده بود:  با

 

از غرور خودت مهمتر باشه  یکیآرامش  یوقت -

 راحته.  یادیواست ز دنیبخش

 

 باشم.  یهمه فداکار نیا قیال دوارمیام -
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باش، تو بخند، تو وجب به خانوم. تو اروم ایدر یهست -

 نیهم ای. دنستیمهم ن شیکن. بق رورویوجب قلبم و ز

 چشما و لبخندته. 

 

جهان من و حال  نیا یاگر تو دانستمیحاال خوب م و

 کیمهم نباشد  چکسیه یبرا میچشمها و لبخندها

آرامشم از خودش و غرورش و  یماهور دارم که برا

 قشنگتر؟  نیاز ا یزی. و چه چگذردیهم م شیتمام آبرو

 

و دلشوره ته دلم  زندیو زنگ را م رمیگیگل را م دسته

مرده بودم و  ادیخانه ز نیا ی. من توزندیرا شخم م

 معجزه زنده ام کرد.  هیشب یخانه مرد نیهم یتو

 

 ینگاهم به نگاه متعجبش م کندیکه در را باز م ماهان

حاضر دوستش  چسبد. دوستش نداشتم. الاقل در حال
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دوست  یرتیبرادر غ نینداشتم. اما ماهور را به هم

 بودم. ونیمد ینداشتن
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و  یچسبد و با آن غرور لعنت یبه نگاه ماهور م نگاهش

 : جنگدیمزخرفش م

 

 سر نماز. یسالم. حاج -

  

و محترمانه  ردیگیشکالت را سمتش م یجعبه  ماهور

 : دیگویم
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 اجازه هست؟  -

 

که مهر  ییآدمها ت،یبا شخص یمحترم، آدمها یآدمها

قشنگ معنا شده باشد  شانیو محبت و احترام برا

. ماهور با دشمنشم هم کنندیرفتار م نطوریهم

 . کردیمحترمانه رفتار م

 

و عقب  ردیگی. حعبه را مشودیانگار شرمنده م ماهان

 : رودیم

 

 بفرما.  -

 

وارد  جیو من گ ردیگیدستش را سمت خانه م ماهور

. پله ها را ندیگویچه م نمیتا بب مانمی. نمشومیخانه م
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 ر،یکتک، تحق غ،یمشت خاطره، ج کیو  رومیباال م

 گوش و تنم.  یتو چدیپ یدرد، م ن،یتوه

 

. بابا شومیآورم و وارد خانه م یرا در م میها کفش

اش سر سجاده نماز  یشگیهم یا همان عباصادق ب

. رومیگذارم و جلو م یم زیم ی. دسته گل را روخواندیم

و دست جلو  نمینش یسجاده م یپا شیپاها یجلو

نگاه پر از بهتش از مهر  رمیگیرا که م شی. عبابرمیم

چسبد. عبا را  یام م یاشک یو به چشمها شودیکنده م

 : زنمیچسبانم و هق م یام م ینیبه ب

 

 از اول بشم دخترت؟  شهیم -

 

 بارم:  یو من م خواندیهمچنان حمد م او
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از اول دخترت  شهیخونواده نداشتن دردناکه بابا. م -

 باشه؟  دفعه خوب باشم آدم باشم نیا دمیشم؟ قول م

 

 :خواندیم رودیم رکوع

 

 سبحان اهلل... -

 

 دهدیسالم نمازش را که م کشم،یسجده، عقب م بعد

 . دلتنگش بودم. گرددینگاهش با مکث سمتم برم

 

 بابا.  یخوش اومد -

 

. بعد از رومیآغوشش م یتو یناباور ایدن کی انیم

را  میموها ار،یو درشت بس زیر یسالها، بعد از حسرتها

 : کندینوازش م
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 شوهرتم اومده؟  -

 

 . اطهیح -

 

بزار من برم خوش امد بگم که  یپاشو براش چا -

 بهش بدهکارم.  یلیخ

 

 رونیو ب شودی. بلند مرومیو عقب م میگویم یچشم

ماهان سمت  نمیب یو م ستمیا ی. پشت پنجره مرودیم

 میپلک ها ی. اشک از الکندیو بغلش م رودیماهور م

مرد چشم قشنگ صدا  یو با تمام قلبم برا چکدیم

 !رمیمیام م یمخمل
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 بعد.. دوسال

 

 یماند. باران م یمقابلم م سیبه سنگ فرش خ نگاهم

. باارزش بود یادیکاغذ ز کیمن  یدستها یو تو دیبار

را روشن و  میچشمها بیطور عج نیکه ا یبرگه ا کی

 شگاهیو از آزما کنمیدرخشان کرده بود. چتر را باز م

 . میآ یم رونیب

 

باران  یبرخورد قطره ها ی. صداستمیا یم ابانیخ کنار

 یسرم و نگاه همزمانم به برگه  یبا چتر قرمز رنگ باال

 بود.  یدستم حس قشنگ یتو شیآزما
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. من، میرا پشت سر گذاشته بود یادیسخت ز یروزها

 شیآزما یبرگه  نیا دیماهور، خانوادمان. و حاال شا

 بزرگ محسوب شود.  یسرخوش کیبعد از دو سال 

 

داشتم، ذوق مادر شدن، ذوق خبردادن به ماهور،  ذوق

رابطه  نیا نکهیشدن خانواده مان. ذوق ا لیذوق تکم

 ثمره دارشده. 

 

و توقف که  کنمیدست بلند م یتاکس نیدوم یبرا

 ریعقب جاگ یصندل یبندم و رو یچتر را م کندیم

و نگاه پر از  کندیبندم حرکت م ی. در را که مشومیم

 یتو شیجواب آزما یم مجدد روا یآرامش و اشک

 یناخوداگاه رو گرمیماند و دست د یم میدستها

 هورما نکهیبود ا یرینظ یرود. چه حس ب یشکمم م

و  کنمیپاک م ختنیپدر بچه ام بود. اشکم را قبل از ر
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موقع روز ماهور  نی. اکشمیم رونیتلفن همراهم را ب

 شهیو مثل ه رمیگیبود. شماره اش را م ویحتما استود

 : دهدیزود جوابم را م

 

 جان دل؟  -

 

دلچسب بود. بودنش کرور کرور  شهیماهور هم داشتن

قربان  شیحرفها یتو شهیذوق داشت و عشق. هم

تازه بود.  یدیشن یناب بود که هر بار م یصدقه ها

احترامم را داشت، بعد از دو سال من هنوز هم  شهیهم

ه اش و چهر کلیخانوم بودم. نه عطر تلخش نه ه ایدر

بود و معرفتش،  هورنکرده بود. ما خودیمرا از خود ب

 ماهور بود و ادبش، ماهور بود و احترامش! 

 

  نمت؟یبب شهیم زدلم،یسالم عز -
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 االن؟  -

 

 باشه؟  رون،یب ایزنگ زدم ب و،یاستود یجلو امیم -

 

گوش  شینفس ها ی. منتظر به صداکندیم سکوت

 پرسد:  ی. دلنگران مدهمیم

 

  کا؟یشده مل یزیچ -

 

 .میدلم گرفته گفتم حرف بزن کمینگران نشو،  -

  

راننده  کنمیکه م یو خداحافظ دیگو یم یا باشه

ماهورم را  یو من صدا کندیم شتریرا ب ویراد یصدا

 . شنومیتب و تاب احساسات درونم م انیم
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صحنه  کی« کوچک زنگ زده یمغز ها» لمِیف در

جمله، تمام  کیر )شهره(، دانیهست که مرجان اتفاق

( نیمحمد زاده)شاه دیبه نو یها را به خوبحرف

 زند؛یم

 الیقصد کشتن شهره را داشت، خ نیکه شاه یوقت

که شهره خواهر خودش است، اما بعد تر که  کردیم

 گرید ستند،ین یبود با هم خواهر و برادر تن دهیفهم

 یپا توانستیو م کردیکار نم رتشیرگ تعصب و غ

را درک کند، بفهمد و  او ند،یشهره بنش یصحبت ها

 مانع رفتن او از خانه بشود.  یحت

 

کاش خواهرانمان را، دخترانمان را، حداقل به  یا

 ...میکردیو درک م میدیفهمیدختران مردم م یاندازه
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 زانیکه م میدیفهمیم شهیهم یبار برا کیکاش  یا

 درون رامشٓ  مرد را، فقط از لبخند و ا کی رتیغ

اندازه  توانیمادر و خواهر و همسرش، م یهاصورت

 کرد.  یریگ

 

 

تلخ از پس ذهنم عبور  یو هزار خاطره  زنمیم لبخند

بابت گذشتنش.  از راننده  کنمی. و خدا را شکر مکندیم

و  رمیگیماهور را م یتوقف کند. شماره  خواهمیم

 : دهدیجواب م

 

 . اخانومیاومدم در -

 

 یرا تو شیازما یو برگه  کنمیلبخند تماس را قطع م با

 دیآ یم رونیب وی. ماهور که از استوددهمیجا م فمیک
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سمتم  عی. سرزنمیم شیو صدا دهمیم نییرا پا شهیش

و  ی. نگاهم به نگاه پر از قشنگشودیو سوار م دیآ یم

 ماند. یارامشش قفل م
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  شده؟یجونم؟ چ -

 

 کنمینگاهش م دهیآدم ند یمن همچنان مثل آدمها و

من  یماهور پدر شود. ماهور پدر بچه  کنمیو تصور م

ضعف برود و حسادت مرا هم به جان  شیباشد. برا

 بخرد. 
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دستش  یتو یو نگاه من به حلقه  ردیگیرا م دستم

از شمال  یوقت شیکه دو سال پ ی. حلقه اماندیم

 . میدیمجدد خر میبرگشت

 

  سه؟ی. چشمات چرا خیکنینگرانم م یدار کا؟یمل -

 

 : میشنویراننده را م یصدا

 

 آقا کجا برم؟  -

 

 : دیلرز یم جانیاز ه میصدا

 

 فعال.  دیفقط بر -
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. ماهور مهربان و کندیو حرکت م دیگویم یچشم

 : کندینگران نگاهم م

 

 ؟یبگ یزیچ یخواینم -

 

 دوست داشته باش باشه؟  شتریبازم من و ب -

 

ذوق زده  یو من مثل بچه ها کشدیدر هم م ابرو

 : پرسدیم جی. گکنمینگاهش م

 

 تو؟  یخوب -

 

 پسر؟  ای یدوست دار شتریدختر ب یوقت نگفت چیه -

 

@shahregoftegoo



ماند.  یم میچشمها یمات و پر از ذوقش رو نگاه

 یاز تو برمیو دست م نمیب یم نهییلبخند راننده را از آ

و سمتش  کشمیم رونیباارزش را ب یهمان برگه  فمیک

 یو دستش را برا زندیبرق م شی. چشمهارمیگیم

 اورد:  یگرفتن برگه جلو م

 

 جونِ ماهور؟  -

 

 : کشمی. برگه را عقب مخندمیم

 

 دختر بود اسمش با تو، پسر بود با من، قبوله؟  -

 

 . نمیبده من بب -

 

@shahregoftegoo



 شیو نگاهش قفل نوشته ها ردیگیرا م شیآزما ی رگهب

 : زندیماند. لب م یم

 

 . زدلمیعز -

 

. راننده کندینگاه متعجب راننده محکم بغلم م انیم و

 یساله است با لحن بامزه ا ۶0حدودا  یرمردیکه پ

 : دیگویم

 

 قدر ذوق نداره به واهلل.  نیا میتا دار ۶آقا ما  -

 

 : دیگویو مجدد م میخندیم

 

  ست؟ین ویاقا تو راد نیا هیشما شب یصدا -
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و جواب  کندیبا خنده مرا از خودش جدا م ماهور

 : دهدیم

 

 انگار. کمی -
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آرام لب  میچشمها ی رهی. خکنمیخنده نگاهش م با

 : زندیم

 

 جون دلم.  یشیمامان م یکه دارمن دور تو بگردم  -

 

 : کنندیقلبم پرواز م یتو یرنگ یهزار پروانه  انگار
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  ده؟یم یجور خبرارو تو تاکس نیآدم ا -

 

 : دیگو یم یشتری. و او با شوق بخندمیم

 

 ی. دختر موچتراسی زارمیبرام، اسمشم م اریدختر ب -

 . اسی یکوچه 

 

  ؟یچ میپسر بود بزار -

 

 که سالم باشه دختر باشه.  شاالیا -

 

متولد  گریبار د مانینگاه هر دو انیو عشق م میخندیم

و دار تمام  ریگ انیو هر کدام م میخند ی. مشودیم

 شمیاند یم یقشنگمان به وجود کودک یاحساس ها

@shahregoftegoo



. کندیتر م ییایدو نفره مان را رو یکه حتما زندگ

و من سرم را به  کندیم شتریرا ب ویراد یراننده صدا

زنم و  یآن برگه مانده م ی رهیماهور که هنوز خ یبازو

هنوز هم مامن ارامش بود.  شیبندم. صدا یچشم م

هنوز هم  را داشت. ایدن یها یهنوز هم قشنگ شیصدا

عشقمان  یردپا کردیتا چشم کار م مانیقلب ها یتو

 بود! 

 

رو  ادهیپ یو تو میشویم ادهیپ دیآ یکه بند م باران

. مینیبنش مکتین یرو خواهدیکه ماهور م میزنیقدم م

 : دیگویو م کشدیم رونیتلفن همراهش را ب

 

 بچمون ضبط کنم؟  یدکلمه رو برا نیاول یموافق -

 

  نجا؟یا -

@shahregoftegoo



 

 . یکامال دل -

 

و با  ردیگیدهانش م یرا جلو یو او گوش زنمیم پلک

 : دیگو یم شیرایگ یهمان صدا

 

 قربونت بشه؟ بابا

چنان   یتو بگم، بگم که زندگ یبرا یلیخواستم خ یم

کار و بکن و اون کار و نکن، اما با خودم  نی. ا نیو چن

کرد تا ارزش  یزندگ دیرا فقط با یفکر کردم که زندگ

 .دیلحظه هاشو  خوب فهم

 دارم بابا جان! دوستت

 بمون. یبمون جون من...قو یقو

@shahregoftegoo

پایان 


